
Týdenní vzdělávací nabídka 16. 11. – 20. 11. 2020  

I. třída Myšky  

  

Téma: Jsem, jaký jsem  

Podtéma: Já a moje rodina  

  

Vzdělávací nabídka:  

Pojmenování jednotlivých členů rodiny s využitím improvizovaného vyprávění, 

využívání námětových her k napodobení situací z rodinného prostředí, výtvarné 

vyjádření rodinného prostředí, umět rozeznat rozdíl mezi životem ve městě a na 

vesnici.  

  

EVVO:  

 výroba krmítek pro ptáčky  

 seznámit se s řemeslnou prací  

 osvojit si základy péče o okolní životní prostředí, rozlišovat co je dobré a 

co je špatné  

  

Záměr:  

 Uvědomit si vlastní tělo.  

 Vysvětlit dětem co nám škodí a co nám prospívá.  

 Vytvářet zdravé životní návyky a postoje jako základů zdravého životního 

stylu.  

 Zopakovat členy rodiny, jejich jména, zaměstnání. Výroba dárku pro 

maminky.  

  

 



O Budulínkovi  

Malý kluk Budulínek žil s babičkou a dědečkem v hezkém domku na kraji kytara 

lesa. Jednou babička i dědeček odešli do města na trh a řekli vnoučkovi: „Nikomu 

neotvírej!“  

Přišla liška a ucítila nádhernou vůni hrášku, která se linula ze spíže. „Budulínku, dej 

flétna mi hrášku, povozím tě na ocásku,“ zavolala.  

Neposlušný Budulínek otevřel dveře, liška vpadla dovnitř, snědla hrášek a Budulínka 

odvezla do svého doupěte, aby si její liščata měla s kým hrát.  

Liščí mláďata Budulínka proháněla, škrábala ho a vůbec s piáno ním ošklivě 

zacházela. Budulínkovi se začalo stýskat po babičce i dědečkovi. Ti se zatím vrátili 

a hned poznali, co se stalo.  

Vzali housle, bubínek a velký pytel a vypravili se k doupěti. Když chvilku hráli na 

bubínek a housličky, poslala liška jedno z mláďat ven, aby se podívalo, co basa se 

děje. Dědeček ho popadl a dal do pytle. Tak se to stalo popořadě všem mláďatům, 

a nakonec i samotné lišce. Všechny skončily v pytli. Poslední vylezl z doupěte 

Budulínek.  

To bylo radosti! Samozřejmě slíbil, že už vždycky babičku a dědečka poslechne: A 

co lišky? Dědeček je zase pustil. Když harfa se poučily, že nemají lidem škodit, 

daly pokoj.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Co dělala liščí mláďata Budulínkovi?   

Kdo přišel k domku?  

Do čeho babička s dědečkem pochytali lišky?   

Co udělal dědeček s liškami?   

Kam Budulínka liška odnesla?   

Co si vzali babička s dědečkem s sebou?   

Co udělal Budulínek, když vylezl z doupěte?   

Kde žil Budulínek s babičkou a dědečkem?1  

  

Zkuste si z vlastních fotografií vytvořit RODOKMEN  

 
1 1Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. 

Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.  

  



Zopakujte si jména:  

  

 rodičů  

 sourozenců  

 prarodičů  

 popř. bratranců, sestřenic a strejdů i tetiček   

  

  

  

  

Matematické dovednosti:  

 

 seřaďte členy rodiny podle velikosti (výšky), poté podle věku (stáří)  

 Podle obrázku můžete říkat např. jakou barvu sukně má babička, jakou 

maminka a jaký je mezi nimi rozdíl? (světle a tmavě modrá) atd.  

  

  

  



  

  

  

  



Grafomotorika:  

 Dítě obtáhne vytečkované předměty  

  

 

  

 



Pokud bude foukat vítr, můžete jít pouštět draky, motivace pro děti:  

 řekněte si rozdíl mezi pohádkovým a papírovým drakem (můžete si je i 

nakreslit)  

  

Píseň  

 
  

  

  

  

Není drak jako drak (text Eva Pipková)  

1. Tenhle dráček papíráček létá nebem do 

zatáček, létá s větrem o závod a dětem to 

přijde vhod.  

  

2. Vedle něj se vznáší jiný, ten však není 

papírový. Z pohádky k nám přiletěl, princeznu 

by sežrat chtěl.  

  

3. Nebojte se, že to spletu, řeknu jenom jednu 

větu:  „Věřte tomu, je to tak, není dráček 

jako drak".  

  motivace básní Pouštění draka (ŽÁČEK, Jiří: Aprílová škola. 

Albatros 1989, str. 17)1   Motivace z Jurkovič, Pavel Písnička 

jako dárek + CD, Portál, 2017  

                                         
1 https://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/3305/DRACI-SLET-ANEB-NENI-DRAK-JAKO-DRAK.html/  



  
Vybarvi mašličky dle posloupnosti (postupné opakování barev)  

  

 


