
 

Podtéma: Co se děje ve volné přírodě  

 

Milé děti, 

tento týden jsem pro vás připravila povídání o tom, co se děje ve volné přírodě. Doufám, že 

se vám budou úkoly líbit a snad se brzy potkáme ve školce.  

Pěkný týden plný sluníčka vám přeje paní učitelka Vladka. 

 

Úterý 

Jeníček jede na návštěvu k babičce a dědovi do hájovny. Děda Pavel je hajný. V hájovně 

s nimi bydlí i lovecký pes Brok. Jeníček se do hájovny moc těší, protože vždycky zažije 

spoustu dobrodružství. Hájovna je stará roubená chalupa. Jak říká děda, pamatuje ještě 

císařpána. Babička už zatopila v kachlových kamnech. Světnicí voní bramboračka a koláče. Po 

jídle jde Jeníček s dědou a Brokem na obchůzku revíru. V lese to krásně voní jehličím. Mezi 

stromy poletují ptáci, z dálky je slyšet kukačka. Po stromech přeběhla veverka, je zvědavá, 

přišla se podívat na Jeníčka. Děda vytáhne z kapsy oříšek a podá ho veverce. Ta si ho po 

krátkém váhání vezme do tlapek a s chutí se do něj pustí. ,, To je naše Zrzečka, když byla 

ještě mládě, našel jsem ji po velké bouřce pod stromem. V hájovně jsem ji krmil. I když je to 

už pár let, pořád si na mě pamatuje“. Jeníček je na dědu moc pyšný. Děda ví o lese všechno, 

jak se starat o stromy, aby byly zdravé. Jak chránit zvířata aby se jim dobře dařilo. Dohlíží na 

pořádek v lese a chrání zvířátka proti pytlákům. 

 

Otázky k textu: 

Jaké je povolání dědy Pavla? 

Kde děda s babičkou bydlí? 

Jak se jmenuje dědův lovecký pes? 

Jakého ptáčka v lese slyšeli? 

Jaké zvířátko měl děda ochočené? 

 

 



 

Říkanka s pohybem 

Děti se postaví jako stromy, vzpaží, otáčejí se vpravo a vlevo. 

Stojí stojí stromečky (pohladíme si paže od prstů až k rameni). 

Na nich listy jehličí (pohybem prstů naznačíme padání jehličí). 

Ať tu nikdo nekřičí (prst dáme na ústa). 

 

Dechové cvičení 

V lese je spousta vůní, hluboký nádech nosem, bez zvedání ramen a pomalý výdech ústy – 

něco krásně voní – ááá, zavoláme do lesa HALÓÓÓ, foukáme si do dlaní. 

 

  



 

 

Dokážeš pojmenovat zvířata na obrázku?  



 

Středa 

Dnes má děda pro Jeníčka připravené překvapení. Po setmění spolu vyšli před hájovnu. Na 

nebi svítily jasně hvězdy. Šli potichu. Na okraji paseky si sedli na pařez. Děda ukázal  

Jeníčkovi,  aby byl tiše jako myška. Jeníček se trochu bojí, potmě vypadá všechno strašidelně. 

Tu se ozve nedaleko zahoukání. „Neboj se Jeníčku“, řekne děda. „To je jenom sýček“. „Lidé 

dříve věřili, že jeho houkání přináší neštěstí. ,,Sýček je velice užitečná sova, loví myši.“ Po 

chvíli uslyšeli slabounké praskání větviček. Ve tmě uviděli svítit oči a ne jedny. Spoustu. 

Všechny je pozorovaly. ,,Jeníček se přitiskl k dědovi. To je stádo srnek s kolouchy“, šeptá 

děda. ,,Přišli se napít ke studánce. Přes den jsou hluboko v lese. V noci je klid a vyjdou až na 

paseku k hájovně.“  Jeníček tají dech. Srnky chvíli nepohnutě stojí. Rozmýšlejí, jestli mají jít 

dál, nebo se vrátit do bezpečí lesa. Po chvíli se celé stádo dá do pohybu a zamíří ke studánce. 

Když Jeník v hájovně usíná pod teplou peřinou, do snů mu vstupují srnky s kolouchy, 

křišťálová studánka a houkání sýčka.  

 

Jakého nočního ptáka slyšel Jeníček v lese?  

Jak se jmenují zvířata, která se přišla napít ke studánce? 

 

Artikulační cvičení  

V lese slyšíme spoustu zvuků. Datel ťuká – ťuk –ťuk-ťuk, sova- hů-hů-hů, kukačka kuku-kuku, 

ptáci čim-čim, medvěd brum-brum-brum. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Povídej o tom, co vidíš na obrázku. 



Čtvrtek 

 Jeníček staví na kraji lesa domeček pro skřítky. Naučila ho to babička minulý rok o 

prázdninách. Dnes už mohl jít do lesa sám. Babička připravuje k obědu sladké palačinky a 

Jeníčkovi se už sbíhají sliny. Slíbil skřítkům, že jim kousek té sladké dobroty odpoledne 

přinese. Domeček staví z větviček, střechu udělá z kousku kůry, postýlku z mechu a listí, 

místo stolu dá placatý kamínek. V lese slyšel Jeníček ťukat datla, pana doktora s červenou 

čepičkou, který léčí stromy. Přišla se podívat zvědavá veverka Zrzečka, jestli pro ni Jeníček 

nemá oříšek.  Po chvíli vyruší Jeníčka šustění trávy. Že by to byl skřítek, který je zvědavý na 

svůj nový domeček? Kdepak, na louce uviděl zajíce. A ne jednoho. Několik jich poskakovalo a 

honilo se. Asi mají radost, že už je jaro, myslí si Jeníček.  Odpoledne zavedl babičku a dědu 

k novému domečku, aby se pochlubil, co pro skřítky postavil. Dědo viděl jsem po louce běhat 

zajíce a asi měli velkou radost, úplně skokanské závody. Děda se začal smát. ,,Tomu skákání 

se říká honcování. Zajíci si takto namlouvají samičky. Za nějaký čas můžeme najít na louce 

hnízda s mláďaty“.  Jeníček se chtěl dát hned do hledání zaječích hnízd, ale dědeček mu 

vysvětlil, že by mohl vyplašit maminku zaječici ta by utekla a už by se k mladým nemusela 

vrátit. ,,Pamatuj si Jeníčku“ řekl děda, ,,na divoká zvířátka, které potkáš v lese raději nesahej. 

Mohla by být nemocná a mláďátkům bys jim mohl zahnat maminku“. 

 

Otázky k textu: 

Co Jeníček stavěl v lese? 

Koho slyšel Jeníček ťukat do stromů? 

Jaká zvířátka poskakovala po louce? 

Jak se správně chováme ke zvířátkům? 

 

Proudové cvičení 

Na procházce v lese, si můžeme připravit opičí dráhu. Například přechod přes kmen stromu, 

nebo jeho podlézání, chůze přes kameny, přeskok snožmo přes větvičky, běh kolem potůčku, 

co vás jen napadne. 

Tvoření 

Můžeme si společně vyrobit veselého zajíčka z papíru. Nejdříve si zajíčka a travičku 

vystříháme z papíru. Travičku i zajíčka vybarvíme pastelkami. Zajíčkovi dokreslíme oči a 

čumáček. Zajíčka potřeme lepidlem a přilepíme travičku.  

  



 

  



  



 

Říkanka o veverce může sloužit k relaxaci, i k dobrému usínání. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pátek 

 

 Dnes Jeníček pomáhá babičce vařit bylinkový čaj. Čaj vždycky krásně voní a babička ho osladí 
medem. Bylinky má babička pověšené na trámu v kuchyni. Půjdeme Jeníčku na půdu pro 
nové zásoby. Na půdě je šero a spousta starých věcí.  Jeníček se trochu bojí. Babička nabere 
do pytlíku voňavé bylinky. Podíváme se, jestli se vrátil Bóďa ze zimoviště. Opravdu pod 
střechou na trámu visí zavěšený netopýr. Babičko a čím se vlastně Bóďa živí. ,,Netopýři jsou 
užiteční,  loví hmyz na lov se vydávají večer“. Odpoledne,  když sluníčko nejvíc hřálo šel  Jeník 
s babičkou na louku podívat se, jestli už rostou bylinky.  Babiččina oblíbená dobromysl a 
mateřídouška už měla malé zelené lístečky. Babička zavedla Jeníka k mokřadu na konci louky. 
Ukazovala na užovku slunící se v trávě. Byla celá šedá, jen za hlavou měla žluté půlměsíce.  
,,Užovky se nemusíš bát, ani hnědého slepýše. Pozor si dávej jen na zmiji.  Tu poznáš podle 
klikaté čáry na zádech. Zmije není zlá, uštkne, jen když na ni šlápneš, nebo jinak ublížíš. Žije 
hlavně na lesních mýtinách, vyhřívá se ráda na slunci. Hadi jsou velmi užiteční, chytají myši a 
zabraňují tak jejich přemnožení“. Poučila Jeníčka babička.  
 
 

Písnička 
 
 Sedí liška pod dubem - napodobíme pískání na píšťalku a bubnování na bubínek. Tleskáme 
do rytmu slov, nebo ťukáme o sebe vařečkami, kamínky, oříšky… 
 
 
 
 

 

 

  



 

 



Najdi a spoj zvířátka a jejich stíny 



 

 

 

 

 

 

Nakresli cestu pro zvířátka. Dbej na správný úchop tužky. 
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