
Výuka na dálku MŠ Tyršovy sady – koťátka 

Téma: PROBOUZENÍ 

Podtéma: PŘIŠLO JARO ZA SLUNÍČKEM 

Tématický blok: SLÍPKA PIPKA (22.3.-26.3.2021) 

Očekáváné výstupy:  

- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

- vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

- formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

- sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

- nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v 

jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

- zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se 

doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na 

ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) 

ČINNOSTI DĚTÍ: 

 

1) BÁSNIČKA (S POHYBEM) + HÁDANKY 

Slípka Pipka: 

 

Pipka ,slípka kokodák, ,  

snesla vejce na bodlák. 

A teď křičí achich ách,  

vejce se mi popíchá. 

 
 

 

Kuřátko: 

 

Něco ťuklo, vejce puklo. 

Kuře z něho na svět juklo! (děti se skoulí do 

klubíčka) 

Ťuky, ťuky, ťuk! 

Já jsem kuře jako buk. (protáhnout se,vyskočit) 
 

Hádanky: 

 

Malý zobáček, žlutá peříčka, právě se vylíhlo z bílého vajíčka… (kuře) 

 

Kvokám, kvokám na dvoře, vajíčka jsou v komoře… (slepice) 

 

2) POHÁDKA O PIPCE S REFLEXÍ 

 

Jednou takhle zrána zobala slípka Pipka na dvorku zrní, když najednou ťuk! něco ji z výšky 

kleplo do šešulky.  

„Projáníčka, propáníčka, pro ztracené korále – máme všichni namále!“ volala rázná slípka 

Pipka. „Nebe se utrhlo, padá nám na hlavu! Musím honem na zámek, povědět to králi.“  

Zrní nedozobala, kaluž nedopila, v popelu se nedopopelila, sebrala se, a jak byla, kdákala a 

utíkala na zámek.  

Kousek za vsí potkala nesmělou husičku Putičku.  

Husička Putička ještě nic nevěděla, a tak se zeptala: „Copak? Kampak? Kam tak nakvap, 

slípko Pipko?“  

„Projáníčka, propáníčka, pro ztracené korále – máme všichni namále!“ zvolala slípka Pipka. 

„Nebe se utrhlo, padá nám na hlavu! – Musím honem na zámek, povědět to králi.“  

„A to já se osmělím a půjdu s tebou, slípko Pipko!“  

Husička Putička travičku nedoškubala, peří si nepočechrala, sebrala se, a jak byla, kejhala a 

utíkala za slípkou Pipkou na zámek.  



Kousek za vsí potkaly smutnou kačku Plačku.  

Kačka Plačka ještě nic nevěděla, a tak se zeptala: „Copak? Kampak? Kam tak nakvap, slípko 

Pipko a husičko Putičko?“  

„Projáníčka, propáníčka, pro ztracené korále – máme všichni na mále!“ zahořekovaly slípka 

Pipka a husička Putička. „Nebe se utrhlo, padá nám na hlavu! Musíme honem na zámek, povědět 

to králi.“  

„A to já nechám smutek doma a půjdu s vámi!“  

Kačka Plačka rybníček nedobrouzdala, louži nedočvachtala, sebrala se, a jak byla, kolébavě 

utíkala za slípkou Pipkou a za husičkou Putičkou na zámek.  

Kousek za vsí potkaly parádivého pejska Hejska. 

Pejsek Hejsek ještě nic nevěděl, a tak se zeptal: „Copak? Kampak? Kam tak nakvap, slípko 

Pipko, husičko Putičko a kačko Plačko?“  

„Projáníčka, propáníčka, pro ztracené korále – máme všichni na mále!“ zahořekovaly slípka 

Pipka a husička Putička a kačka Plačka. „Nebe se utrhlo, padá nám na hlavu! Musíme honem na 

zámek, povědět to králi.“  

„A to já nechám parádění a půjdu s vámi!“  

Pejsek Hejsek ocásek, co si kroutil, nedokroutil, blešku, co honil, nedohonil, všeho nechal a 

hned spěchal za slípkou Pipkou, za husičkou Putičkou a za kačkou Plačkou k panu králi na zámek. 

Kousek za vsí potkali lišku Ryšku. 

Liška Ryška se divila: „Copak? Kampak? Kam tak nakvap, slípko Pipko, husičko Putičko, 

kačko Plačko a pejsku Hejsku?“  

„Projáníčka, propáníčka, pro ztracené korále – máme všichni namále!“ zahořekovala slípka 

Pipka, husička Putička, kačka Plačka a pejsek Hejsek. „Nebe se utrhlo, padá nám na hlavu! 

Musíme honem na zámek, povědět to králi.“  

„Ale to jdete úplně špatně! Já znám cestu k panu králi. Smím jít s vámi, slípko Pipko, husičko 

Putičko, kačko Plačko a pejsku Hejsku?“  

Liška Ryška si ani hřbet neprotáhla, ani vousky neolízla, sebrala se, a jak byla, hned se k lesu 

otočila a vedla je na zámek.  

Na kraji lesa se zastavila před vchodem do černé nory. Dobře ji znala, vždyť tady bydlela!  

„Víte, co uděláme?“ řekla. „Zkrátíme si cestu přes les! Tudy vede chodba rovnou na zámek. Já 

půjdu první a vy, slípko Pipko, husičko Putičko, kačko Plačko a pejsku Hejsku, poběžíte hned za 

mnou.“  

Liška Ryška smetla ohonem jehličí a zmizela v noře. Tady čekala na slípku Pipku a na husičku 

Putičku a na kačku Plačku a na pejska Hejska.  

První se osmělila husička Putička. Hop! skočila do nory a liška Ryška chňap! Chudák husička 

Putička… 

Hop! hned za ní skočila do nory vesele kačka Plačka. Liška Ryška se jen otočila a chňap! 

Sbohem, kačko Plačko…  

Hop! třetí skočil do nory pejsek Hejsek a liška Ryška chňap! Jenže pejsek Hejsek haf! a 

uskočil stranou.  

Liška Ryška znovu chňap! a pejsek Hejsek znovu hop! Liška Ryška chňap a chňap! a pejsek 

Hejsek hop a skok! Vyskočil z nory a venku bác! porazil slípku Pipku.  

„Copak? Kampak? Kam tak nakvap, pejsku Hejsku?“ podivila se slípka Pipka.  

„Projáníčka, propáníčka, pro ztracené korále – oba máme namále! Liška Ryška se utrhla, oba 

nás sní!“ křikl pejsek Hejsek a upaloval pryč.  

A slípka Pipka za ním. Běžela a letěla, kdákala a skákala, a když doběhla na dvorek, ze 

samého strachu dočista zapomněla, co to chtěla králi povědět. 

 

Reflexe: 

 

a) Poslech čtené pohádky 

b) Vnímat počet a pořadí zvířát 

c) Charakteristika zvířat dle jejich jmen  

d) Koho pipka cestou potkala?  

e) Co dělal a nedodělal? 

f) O kom se říká, že je putička, plačka, hejsek? 

  



3) VÝTVARNÁ VÝCHOVA – VÝROBA SLEPIČKY A KUŘÁTKA Z RULIČKY OD 

TOALETNÍHO PAPÍRU 

 

Pomůcky: 

 Ruličky od toaletního papíru 

 Barevný papír 

 Nůžky 

 Lepidlo 

 Lepící oči (nebo bílý papír a fixa)  

 

Postup: 

 

Kuřátko: 

 Nastříháme ze žlutého papíru křidélka, z oranžového dva trojúhelníčky 

na nožičky a z červeného zobáček 

 Dále potřebujeme nalepovací oči. Ruličku od toaletního papíru 

obalujeme do žlutého barevného papíru, a poté rozpůlíme na dvě části. 

Rozdělujeme ruličku nůžkami. 

 Nalepíme křidélka, zobáček, oči a nakonec nožičky.  

 

 
 

 

 

 

Slepička: 
Postup: 

 Z hnědého papíru připravíme křidélka. Ruličku 

od toaletního papíru obalíme v hnědém papíru. 

 Dále vytvoříme z oranžového papíru nožičky, ze 

žlutého zobáček a z červeného vole a hřebínek.  

 U slepičky uděláme vole malé a hřebínek nižší. 

 Nalepíme křidélka, očička, vole a na něj přijde 

zobáček. Nakonec přilepíme nohy. 

 Poté připevníme hřebínek.  

 Nastřihneme ruličku nahoře na hlavě, v polovině, 

kam hřebínek vsuneme.  

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

TIP:  Do malého kuřátka lze vložit vajíčko, a to čokoládové nebo uvařené natvrdo. Kdyby 

vajíčko propadávalo, můžeme jej vypodložit kartonem z vajec. 

 

4) PRACOVNÍ LISTY K VYPRACOVÁNÍ (viz níže) 

- Je možné vyzvednout na brance MŠ. 

- Důležité dbát na správný úchop psacího náčiní 

 Pracovní list číslo 1. – spoj správný stín s obrázkem. 

 Pracovní list číslo 2. – dokresli slepičce odpovídající počet vajíček. 

 Pracovní list číslo 3. – slepičí bludiště. 

 Pracovní list číslo 4. – napodob kuřátka nejdříve prstem ve vzduchu a poté pomocí 

přerušovaných čar dokresli žluté ovály. 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme klidné dny a zábavné plnění aktivit,  

Za třídu koťátek zdraví Pavla a Marcela. 



Pracovní list číslo 1 

 



Pracovní list číslo 2 

 



Pracovní list číslo 3 

 

 

 

 



Pracovní list číslo 4 

 

 


