
Ahoj děti,  
tento týden se bohužel nesejdeme ve školce, kde by na nás čekal kouzelný svět 
pohádek, pohádkových postav a knížek. Každý z vás má svou oblíbenou pohádku 
nebo pohádkovou postavu. Maminka nebo někdy i tatínek vám čte před spaním 
pohádku, nebo si jí pustíte v televizi. Pohádky má každý rád ať jsou třeba o 
princezně, drakovi, vodníkovi, skřítcích, víle nebo třeba mašince Tomášovi.  
 
Jaká je ta vaše nejoblíbenější pohádka?  
Kterou pohádku Vám čte maminka před spaním? Ve školce si přece také čteme 
každý den před spinkáním pohádku, aby se vám lépe usínalo a zdál se vám krásný 
sen. 
A zeptejte se maminky, nebo tatínka kterou pohádku měli oni rádi, když byli malé 
děti.  
 
 
Dneska máme pondělí a my máme pro Vás připravenou pohádku  
O perníkové chaloupce. Je to pohádka o Jeníčkovi a Mařence, kteří se ztratí  
v lese a dojdou až k chaloupce, která je zcela jiná než běžné chaloupky,  
je úplně celá z perníku a sladkostí.  
 
A víte kdo v takové chaloupce bydlí?  …. ano správně JEŽIBABA.  
A myslíte si, že ta ježibaba je zlá nebo hodná?  
A víte jak to dopadne s Jeníčkem a Mařenkou?  
Víte? Přesvědčte se při poslechu pohádky, na  kterou Vám zasíláme odkaz.  
 
Pak si ještě vyzkoušejte obrázkové čtení společně s maminkou nebo tatínkem. 
Doplníte vhodná slova, ve správném tvaru? Umíte si s maminkou povídat nad 
obrázky a dávat k obrázkům nebo po hádce hádanky? Kolik hádanek vymyslíte?  
A kdo uhodnul více hádanek? 
Ještě vám přidáváme omalovánky, pracovní listy a tip jak si vytvořit svou perníkovou 
chaloupku. Posíláme také básničku (dokážeš ji naučit maminku nebo tatínka?)  
a veselou pohádkovou písničku od Štístka a Poupěnky. 
 
Abyste se do těch pohádek dostali musíte projít kouzelnými vrátky… 
Kouzelnými vrátky,  
pospěš s námi do pohádky, 
všichni už se na nás ptají. 
Tak už pojď ať nečekají. 
 
Přejeme vám hodně zdaru při plnění úkolů a ve středu vám pošleme další pohádku. 
Jakou? Tak to bude překvapení. 
Mezi tím v úterý a ve čtvrtek na vás čeká hravá angličtina, kterou najdete na 
web.stránkách MŠ. 
 
Pozdrav vám všem posílají Vaše p.učitelky  
 
 
 


