Milí rodiče Hvězdiček,
při řízených činnostech v tematickém bloku o pohádkách jsme měli v plánu
v tomto období pohrát si s pohádkou O koblížkovi. Vzhledem k nastalé situaci
jsme však toto neměli možnost realizovat. Nabízíme Vám a především Vašim
dětem tedy alespoň touto formou takovou malou cestu do pohádky O koblížkovi.
Průběžně Vám budeme na web umisťovat různé pracovní listy pro děti, které si
můžete vytisknout a s dětmi vypracovat. Pro lepší orientaci budou očíslované. Tak
ať se daří!
Hezky si to užívejte a buďte všichni zdraví!
Vaše třídní učitelky.

Pohádka O koblížkovi
V jedné malé chaloupce, na kraji lesa, žil dědeček a babička. Jednou ráno dostal
dědeček chuť na koblížek. A tak šel za babičkou a poprosil ji: „Babičko, prosím
tě, usmaž mi dnes k snídani koblížek. Dostal jsem na něj velikou chuť.”
Babička se tedy dala do přípravy koblížka. Vzala trochu mouky, trochu smetánky,
vajíčko a cukr, udělala těsto a na másle koblížek usmažila. Pak ho položila na
okno, aby vychladl. Jenže koblížek byl neposeda. Chvíli kouká nalevo, chvíli
napravo, támhle je louka a tam ves, tam je cesta, za ní les. A už se po té cestě
kutálí pryč. Kutálí se kolem té louky, až do lesa.
Hned na kraji lesa potká zajíce. Zajíčkovi se sbíhají sliny a říká: „Koblížku,
koblížku, já tě sním!” A už se olizuje.
„Nejez mě, zajíčku, zazpívám ti písničku.” Zajíček nastražil uši a koblížek se dal
do zpěvu:
„Já koblížek, koblížek,
na sýpce metený,
smetanou mísený,
na másle smažený,
na okénku chlazený.

Dědečkovi jsem utekl,
babičce jsem utekl,
a tobě, zajíčku,
uteču taky!”
A kutálel se rychle pryč, až se za ním prášilo. Než se zajíček vzpamatoval, byl už
koblížek pryč.
Kutálel se dál a potkal šedého vlka. Vlk byl stále hladový, jako každý správný vlk,
a tak zastoupil koblížkovi cestu a povídá:
„Koblížku, koblížku, já tě sním!” A už na něj cení zuby.
„Nejez mě, vlku, zazpívám ti písničku.” Vlk tedy zavřel tlamu a koblížek se dal do
zpěvu:
„Já koblížek, koblížek,
na sýpce metený,
smetanou mísený,
na másle smažený,
na okénku chlazený.
Dědečkovi jsem utekl,
babičce jsem utekl,
zajíčkovi jsem utekl,
a tobě, vlku,
uteču taky!”
A už se zase kutálel dál. Najednou potkal medvěda huňáče. Medvěd rád sladké
a tak se zálibně dívá na koblížka a povídá:
„Koblížku, koblížku, já tě sním!” A už natahuje tlapy.
„Nejez mě, medvěde, zazpívám ti písničku.” Medvěd se tedy posadil a koblížek se
dal do zpěvu:
„Já koblížek, koblížek,
na sýpce metený,
smetanou mísený,

na másle smažený,
na okénku chlazený.
Dědečkovi jsem utekl,
babičce jsem utekl,
zajíčkovi jsem utekl,
vlkovi jsem utekl,
a tobě, medvěde,
uteču taky!”
Kutálel se dál a potkal lišku chytračku. A ta k němu hned běží: „Vítám tě,
koblížku! Jak jsi hezoučký, kulaťoučký, červeňoučký!”
A koblížek se začervenal ještě víc a byl rád, že ho liška pochválila, a hned spustil
svoji písničku:
„Já koblížek, koblížek,
na sýpce metený,
smetanou mísený,
na másle smažený,
na okénku chlazený.
Dědečkovi jsem utekl,
babičce jsem utekl,
zajíčkovi jsem utekl,
vlkovi jsem utekl,
medvědovi jsem utekl,
a tobě, liško,
uteču taky!”
„To je ale krásná písnička,” povídá liška a naklonila se ke koblížkovi, „ale já už
jsem moc stará a nějak špatně slyším. Vyskoč, posaď se mi na čumák, ať tě lépe
slyším. A zazpívej ji ještě jednou a hlasitěji.”
Koblížek byl ještě radši. Líbím se jí já a líbí se jí i má písnička. Vyhoupl se lišce
na čumák a zazpíval:
„Já jsem koblížek,
na sýpce …”

A liška udělala ham a koblížek snědla.
V chaloupce si právě v tu chvíli chtěl dědeček dojít na okénko pro vychlazený
koblížek. Ať kouká, jak kouká, koblížka nevidí, koblížek je pryč. A protože
dědeček má koblížky tuze rád, poprosil babičku, aby mu jich pro jistotu udělala
celou mísu. Co kdyby se zase nějaký skutálel z okénka pryč.

Úkoly
1. Pohádka O koblížkovi.
Co s ní? Aktivit by bylo víc než dost, ale pro začátek bude stačit, když
pohádku svým dětem přečtete, a to hned dvakrát. Poprvé budou děti
pozorně poslouchat, protože hned po přečtení si můžete společně s dětmi
celý děj převyprávět. Potom pohádku můžete přečíst dětem ještě jednou.
Tentokrát si děti při poslechu mohou lehnout, zavřít oči a opět pozorně
poslouchat; vždy, když uslyší slovo „koblížek“, otevřou oči a sednou si.
Touto aktivitou budete rozvíjet sluchovou pozornost. Písničku, kterou
zpívá koblížek, se můžete společně naučit a zazpívat si ji.

2. Pracovní list Domeček
V tomto pracovním listě najdete domeček, ve kterém žili dědeček a
babička. Domečky jsou tu vlastně dva. Najdou děti 5 rozdílů mezi nimi?
Touto aktivitou budete rozvíjet především zrakové vnímání. Domečky si
děti mohou po splnění úkolu vybarvit.

3. Pracovní list Míchání těsta
Tento pracovní list bude uvolňovat ruku, je to grafomotorické cvičení.
Jsou tam připravené mističky, do kterých si děti pomyslně nasypou
všechny ingredience, ze kterých se dělá koblížek, a vařečkou (hnědou
pastelkou) je všechny pořádně zamíchají, tak, jak je to v první mističce.
Při každém míchání si můžou děti zazpívat koblížkovu písničku. Na závěr si
spočítejte, kolik koblížků jste v mističkách umíchali.

O koblížkovi
2. 3. 2021
Pomůcky:vytištěný pracovní list, nůžky lepidlo, papír A4
Vytiskněte si pro děti přiložený pracovní list.

Hry a činnosti (záleží na vás, jak si aktivity časově rozložíte)
Všechny obrázky, pracovní listy ..prosím uschovejte a po otevření
MŠ přineste s sebou – budeme je využívat při následné práci s dětmi

Přečtěte dětem:
Pohádku O koblížkovi ti rodiče přečetli včera před spaním. Ještě si ji pamatuješ?
Zkuste ji mamince nebo tatínkovi převyprávět, tak jako ti ji četli oni. Vyprávěj
podle obrázků na pracovním listě. /Dle řečových schopností dětí ,ať děti
pohádku převypráví samy,nebo obrázek popíší - pomozte jim otázkami např.
Kdo je na obrázku,kdo bydlel s babičkou, koho potkal koblížek v lese, co zpíval
koblížek..nebo ať reagují na pokyn:Ukaž mi… a zopakují slovo po vás/

Převyprávěl si pohádku? Tak teď obrázek rozstříhej, obrázky promíchej a zkus
pohádku správně poskládat, nalepit, vybarvit

Pokud už máš nalepeno, zkus rodičům vytleskat všechna zvířátka na obrázku.
Kolikrát jsi tleskl?

Vymyslíš i jiná zvířata, která by mohl koblížek potkat v lese? Můžeš si pomoci
s knížkou, encyklopedií..

Zazpívejte si společně písničku o lišce - Běží liška k Táboru

Procházka
Až půjdete na procházku, dávej pozor, jaká zvířátka uvidíš.

Č.5 Pracovní list – dějová posloupnost a omalovánka

9

O KOBLÍŽKOVI
Pomůcky:papír nebo čtvrtka velikosti A4,pastelky nebo černý
permanentní fix a k dobarvení pastelky, křídy – co budou děti
chtít a máte doma, pracovní list k vytištění

Hry a činnosti pro děti /dopoledne,odpoledne/
Výtvarná činnost
Povídali jsme si pohádku O Koblížkovi. Určitě si ji pamatujete.
Dneska si ji nakreslíme. Můžeš kreslit jen pastelkami nebo
černým fixem a vybarvit pastelkou, křídou…Vyber si jedno
zvířátko z pohádky a nakresli „jak ho potkal Koblížek“. Jestli
nevíš, jak zvířátko vypadá, najdi si obrázek (encyklopedie,
internet…).

Pohybová chvilka
Ještě ve školce jsme si povídali o masopustu a karnevalu .A v
tomto období se koblížky nejčastěji smaží. Pamatuješ si ještě
šaškovský taneček? Tak si ho můžeš doma s někým
zatancovat
/na melodii písně Kalamajka mik, mik, mik/
Šašek dělá legraci,
zadupání –„legraci“)

(ruce v bok,pohupy v kolenou,

vždyť nemá nic na práci (otáčení rukou v zápěstí, zadupat –
„na práci“)
Rozhazuje rukama, (rozhazování rukou)
vykopává nohama. (vykopávání nohou)
Zadečkem si zavrtí
A pak mává na děti

(zakroutit zadečkem)
(zamávat rukama)

Široce se usměje,

(ze dřepu upažit a usmát se)

dobrý den vám popřeje (úklona)
Zrakové cvičení a řeč
Hra „ Hledej, hledej, hledači“
Jaký tvar má koblížek? Máte doma také nějaké věci stejného
tvaru?
Zahraj si s rodiči hru na hledače:
„Hledej, hledej hledači, očička ti postačí. Najdi co je kulaté“
( dále -co je hranaté, co je zelené, co je červené…Řekni, co jsi
našel.
(pokud dítě neví podle pokynu jakou barvu má hledat, ukažte
mu ji a ať hledá stejnou)
Nakresli mi nějakou věc,která má kulatý (kruhový) tvar a máte
ji doma.

Pro školáky a další šikulky úkol navíc 
Pracovní list Nahoře a dole: Koblížek se kutálel lesem a zvířátka
ho udiveně pozorovala. Kdo je na obrázku nahoře. Co je ještě
nahoře? Vytleskej všechno, co vidíš nahoře. Vybarvi všechno co
je dole.

Procházka: hledej při procházce různé geometrické tvary, barvy
na předmětech kolem tebe - např. dopravní značka má tvar…

O koblížkovi
Pomůcky: vytištěný pracovní list Koblížkův obličej, fixy,
pastelky, modelína nebo stavebnice a papír

Hry a činnosti na dnešní den:/pokud nestihnete, nechte
si na další den, pátek bude „opakovací“ 

Grafomotorické činnosti, správné držení tužky:
Když se koblížek kutálel lesem, jak se asi cítil? Jakou měl
náladu?
Nejdříve si stoupni před zrcadlo a zkus se zatvářit: vesele,
smutně, rozzlobeně, vystrašeně, ospale…..Který tvůj obličej se
ti nejvíc líbil?
Teď si vezmi pracovní list Koblížkův obličej a doplň obličeje
Koblížka na cestě (fixem) tak, jak jdou za sebou a na konci
zjistíš, jestli se Koblížek smál nebo byl smutný, potom vybarvi
pastelkou prvního koblížka žlutě,druhého oranžově,třetího
červeně – dál děti pokračují v pravidelném střídání barev
samy) .Obrázek si vybarvi. Později můžeš na zadní stranu
papíru nakreslit sebe nebo svůj obličej,a až přijdeš do školky,
budeme hádat, jakou jsi měl náladu ty.

Hudební aktivity, artikulační a fonační cvičení
Koblížek zpíval lišce písničku. Znáš písničky o postavách
z pohádky. Prohlédni si obrázek a vymysli písničku. Společně si
doma zazpívejte:
Znáš písničku, v níž se zpívá o lišce? (nápověda: Běží liška
k Táboru, Sedí liška pod dubem)

artikulační cvičení: jak se liška olizovala, když snědla Koblížka –
lehce pootevřeme ústa a jazykem přejíždíme střídavě po horním
a dolním rtu
O zajíčkovi (nápověda: Zajíček v své jamce )
O medvědovi (nápověda: Starý medvěd vzdychá , O čem se zdá
medvědům -písnička z večerníčku Méďové)
artikulační cvičení: když je medvěd ospalý – otvírání a zavírání
úst, zívání
O dědovi (nápověda Pec nám spadla)
fonační cvičení: na melodii písně zpívejte bum nebo buch místo
slov
O babičce (nápověda – Měla babka čtyři jabka) – zatancujte si
spolu mazurku

Jemná motorika
Teď si můžeš vybrat: buď si zkus z modelíny, pokud ji máš
doma, vymodelovat zvířátko a koblížka NEBO postav z tvé
oblíbené stavebnice „dům babičky a dědečka „

Něco navíc, kdo má zájem
Pracovní list V lese.
Koblížek postupně potkal v lese různá zvířátka. Všem utekl, ale
jedno bylo chytřejší a mazanější než koblížek. Vybarvi zvířátko,
kterému už neutekl. Vybarvi ještě stromy v lese a použij různé
odstíny zelené (světlá x tmavá zelená)
Umíš popsat, jak zvířata vypadají? Mají srst nebo peří? Jakou
barvu má jejich srst? Kolik mají nohou? Čím se živí?

O KOBLÍŽKOVI
Celý týden jsme si hráli a povídali pohádku o Koblížkovi. Stihl jsi
všechny obrázky a pracovní listy? Pokud ne, dneska si je můžeš
dodělat.
Zopakuj si, jak se jmenují zvířátka z pohádky a určitě vymyslíš
ještě jiná, která žijí v lese. Vytleskej. Můžeš si vzít knihu nebo
encyklopedii a najít je.
Zazpívej si písničky.
Můžeš si znovu zahrát některou hru, která tě bavila.

Přejeme hezký a odpočinkový víkend tobě i rodičům.

Úkol pro ty, kteří nechtějí jen opakovat:
Jednotažný obrázek Zajíc: jedním tahem obtáhni nakreslený
obrázek – nejprve prstem ukazováčkem,potom si vyber 5
pastelek a obtáhni každou barvou (jedním tahem jako když jede
auto po silnici)

