
Výuka na dálku MŠ Tyršovy sady – koťátka 

Téma: PROBOUZENÍ 

Podtéma: PŘIŠLO JARO ZA SLUNÍČKEM 

Tématický blok: KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL … (15.3.-19.3.2021) 

Očekáváné výstupy:  

- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po 

sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.), 

- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v 

případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.), 

- sledovat a vyprávět příběh, pohádku, 

- učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit, 

- spolupracovat s ostatními, 

- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově, 

- osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 

smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní 

praxi. 

ČINNOSTI DĚTÍ: 

 

1) BÁSNIČKA + PÍSNIČKA S ODKAZEM NA ANIMOVANÝ DĚJ 

Na tom našem dvoře: 

Se zvířátky, projdem vrátky, 

v každém ročním období, 

půjdeme tam a zase zpátky, 

otázky nám zodpoví. 

Pomůžou nám s úkoly 

a připraví nás do školy. 

 

Písnička – Když jsem já sloužil: Zpívánky - Když jsem já sloužil (animované) - YouTube 

Když jsem já sloužil to první léto 

Vysloužil jsem si kuřátko za to 

A to kuře krákoře, běhá po dvoře 

 Má panenka pláče doma v komoře 

 

Když jsem já sloužil to druhé léto 

 Vysloužil jsem si kachničku za to 

 A ta kačka bláto tlačká 

 A to kuře krákoře, běhá po dvoře 

 Má panenka pláče doma v komoře 

 

 Když jsem já sloužil to třetí léto 

 Vysloužil jsem si husičku za to 

 A ta husa chodí bosa 

 A ta kačka bláto tlačká 

 A to kuře krákoře, běhá po dvoře 

 Má panenka pláče doma v komoře 

 

 Když jsem já sloužil to čtvrtý léto 

 Vysloužil jsem si vepříka za to 

 A ten vepř jako pepř 

 A ta husa chodí bosa 

 A ta kačka bláto tlačká 

 A to kuře krákoře, běhá po dvoře 

 Má panenka pláče doma v komoře 

 

 

Když jsem já sloužil to pátý léto 

 Vysloužil jsem si telátko za to 

 A to tele hubou mele 

 A ten vepř jako pepř 

 A ta husa chodí bosa 

 A ta kačka bláto tlačká 

 A to kuře krákoře, běhá po dvoře

 Má panenka pláče doma v komoře 

 

 Když jsem já sloužil to šestý léto 

 Vysloužil jsem si kravičku za to 

 A ta kráva mléko dává 

 A to tele hubou mele 

https://www.youtube.com/watch?v=yN0aJ8-th5M


 A ten vepř jako pepř 

 A ta husa chodí bosa 

 A ta kačka bláto tlačká 

 A to kuře krákoře, běhá po dvoře 

 Má panenka pláče doma v komoře 

 

 Když jsem já sloužil to sedmý léto 

 Vysloužil jsem si volečka za to 

 A ten vůl jako kůl 

 A ta kráva mléko dává 

 A to tele hubou mele 

 A ten vepř jako pepř 

 A ta husa chodí bosa 

 A ta kačka bláto tlačká 

 A to kuře krákoře, běhá po dvoře 

 Má panenka pláče doma v komoře 

 

 Když jsem já sloužil to osmý léto 

 Vysloužil jsem si botičky za to 

 A ty boty do roboty 

 A ten vůl jako kůl 

 

 A ta kráva mléko dává 

 A to tele hubou mele 

 A ten vepř jako pepř 

 A ta husa chodí bosa 

 A ta kačka bláto tlačká 

 A to kuře krákoře, běhá po dvoře 

 Má panenka pláče doma v komoře 

 

 Když jsem já sloužil poslední léto 

 Vysloužil jsem si děvčátko za to 

 To děvčátko jak poupátko 

 A ty boty do roboty 

 A ten vůl jako kůl 

 A ta kráva mléko dává 

 A to tele hubou mele 

 A ten vepř jako pepř 

 A ta husa chodí bosa 

 A ta kačka bláto tlačká 

 A to kuře krákoře, běhá po dvoře 

 Má panenka stele postel v komoře 

 

2) PŘIBLÍŽILO SE JARO (POBYT V LESE) 

 

NAJDI.. 

 Sedmikrásku 

 Pupen 

 Hnízdo 

 Kvetoucí strom 

 Žížalu  

 

DOTKNI SE.. 

 Kůry stromu 

 Trávy 

 Kamene 

 Kočičí srsti 

 

POSLOUCHEJ.. 

 Zpěv ptáků 

 Tekoucí vodu 

 Bzukot hmyzu 

 Mňoukání koťat  

 

 

 

PŘIVOŇ SI K .. 

 Sedmikrásce 

 Trávě 

 Jarnímu vzduchu 

 Tulipánu  
 

A TROCHU POHYBU .. 

 Proběhni se po trávě 

 Vylez na strom 

 Zaskákej si panáka 

 Zajezdi si na kole 

 Házej si míčem  
 

 

 

 

  



3) VÝTVARNÁ VÝCHOVA – VÝROBA LIŠÁCKÉ ZÁLOŽKY  

 

 

Pomůcky:  

 Nůžky 

 Lepidlo 

 Barevné pastelky 

 Čtvrtka (papír A4) 

 

 

Postup: (viz obrázky níže) 

 Na čtvrtku si nakreslíme jednu část : liščí / zvířecí 

hlavu 

 Na druhou půlku si nakreslíme druhou část: liščí tělo 

 Lišku si vybarvíme 

 Vystřihneme obě části 

 Zahneme bílé části do opačné strany 

 Přilepíme hlavu na zahnuté strany 

 Vznikne záložka s otvorem uprostřed, která bude 

pasovat na roh stránky 

 

 

 

 

 

Postup: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) CVIČENÍ NA VNÍMÁNÍ PROSTORU + PŘEDMATEMATICKÉ SCHOPNOSTI 

 

Cvičení 1. – Urči umístění předmětů na obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 



Cvičení 2. – Dokresli předměty tak, aby jejich počet odpovídal počtu puntíků pod obrázkem. (Počítej i 

ten nakreslený obrázek.) 

 

 

 

PŘEDMATEMATICKÉ SCHOPNOSTI 
 

 

 



Cvičení 3. – Spočítej a zapiš číslicí počet zvířátek do čtverce. 

 

 

 



5) POJMENOVÁNÍ + RYTMIZACE 

 Pojmenuj zvířata s následnou rytmizací a urči první písmeno ve slově. Které domácí zvíře 

chybí? Které lidé mají nejčastěji doma? 

 

 

 

 

 

 

6) PRACOVNÍ LISTY K VYPRACOVÁNÍ (viz níže) 

- Je možné vyzvednout na brance MŠ.  

- Důležité dbát na správný úchop psacího náčiní 

 Pracovní list číslo 1. – najdi zvářátkům cestu domů 

 Pracovní list číslo 2. – jedním tahem obtáhni zvírátko na obrázku 

 

 

 

Přejeme klidné dny a zábavné plnění aktivit,  

Za třídu koťátek zdraví Pavla a Marcela. 

 



Pracovní list číslo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pracovní list číslo 2 

 

 


