
KRTEČEK A ŽABKA 

Ahoj děti, opět Vás zdraví vaše paní učitelky Janička a Markétka, doufám, že se 

spolu již brzy sejdeme, ale než se tak stane -pojďte si s námi užít tento týden 

trošku jinak.  

Určitě si vzpomenete, co jste měly za úkol minulý týden?  O čem jste si 

s maminkami, tatínky, babičkami povídaly? No ANO o domečku a také už máte 

domeček domalovaný a vyrobený. A také vy jistě víte, kdo v tom domečku 

bydlí?  (Lidé) a mohou bydlet v domečku i zvířátka? (No jistě) 

My si teď o těch zvířátkách něco povíme společně s Krtečkem. Tento týden si 

s vámi budeme hrát a dělat různé činnosti na téma „KRTEČEK A ŽABKA“ a 

všechno s tím spojené.  

TAK ZAČÍNÁME! – zkusíte teď rodičům odpovědět na pár otázek, pokud 

nebudete vědět, nevadí, rodiče Vám rádi poradí ☺ 

• Víte děti, kde žije taková žabka? - vy jste šikulky, správně - u vody 

• Která zvířátka ještě žijí ve vodě? 

• Můžeme vidět i nějaká zvířátka na vodě?  

• Chodíte s rodiči k vodě? 

• Co tam rády děláte, když je teplo a svítí sluníčko? 

• Co se dá dělat na vodě, když je zima a mrzne?  

• A co dělají ryby ve vodě? (Mrskají ploutvičkami a otevírají ústa do 

písmene „O“, zkusíš to s maminkou, nebo tatínkem?) VÝBORNĚ 

 

A teď když jste si to tak krásně pověděly, můžeme si na ta vodní zvířátka 

zahrát tím, že si předvedeme jejich pohyb. Třeba jste si na některá 

nevzpomněly, tak dávejte veliký pozor. 

• Plazíme se jako hadi (plazení) 

• Skáčeme jako žabky (poskoky) 

• Plaveme jako rybky (spojíme dlaně k sobě a chodíme po místnosti) 

• Batolíme se jako kačenky (chůze ve dřepu) 

• Klapeme zobáky jako čáp (ruce předpažit, dlaně k sobě) 



Tak teď jsme se všichni pořádně rozhýbali a můžeme se podívat na krátké video 

„O krtkovi a pramenu“ – kde jsou všichni Krtkovi kamarádi. 

https://www.youtube.com/watch?v=KpEm2ooBSbY 

• Který z kamarádů bydlí ve vodě? Dokážeš vyjmenovat všechny Krtkovy 

kamarády? 

• Co dělal krteček s pramenem, který tekl ze země? 

 

Protože jste děti moc šikovné, tak až budete mít chvíli čas, můžete si udělat 

takový krásný list, kde jsou tři vodní živočichové, vyjmenuj je a tvým úkolem 

bude, najít v řádku stejné zvířátko, jako je v levém sloupci a vybarvit ho stejnou 

barvičkou. Jakou barvičku má žabka/ryba/kachna? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KpEm2ooBSbY


 

Milé děti tohle jste zvládly na jedničku a teď se můžeme společně naučit říkadlo 

o žabkách. Dávejte pozor, až se říkadlo naučíte, můžete si k tomu zatancovat 

žabí taneček (děti skáčou ve vzporu dřepmo v prostoru) 

Žába leze do bezu 

Žába leze do bezu,   

já tam za ní polezu. 

 Kudy ona, tudy já, 

 až ji chytím, bude má.  

(lidové říkadlo) 

 

Další úkol je nejdříve pro rodiče a poté pro Vás milé děti. Tak nezapomeňte vzít 

maminky a tatínky za ruku a poprosit je, aby Vám přečetli tuhle krásnou 

pohádku o zvířátkách u vody. Můžete si jí přečíst večer před spaním, nebo 

během dne, když budete mít chviličku. Tak pozorně poslouchejte, budeme si 

říkat, o čem pohádka byla. 

 

U vody 

Eva Hurdová 

Lucka a Mirek Nováčkovi se vydali s babičkou na procházku k rybníku. „Babi, podívej se, to je 

krásná vážka,“ zvolala Lucka při pohledu na nádherná, průsvitná křídla vážky. „Jé, babi, a 

tamhle vykouknul z vody kapr, já jsem ho viděl,“ vykřikl Mirek a ukazoval na vodu, kde se 

ještě dělaly kruhy. „To je pěkná kachna, podívejte se,“ ukazovala Lucka. Mirek ji ale opravil: 

„Lucko, ty jsi to spletla, takhle barevný je kačer, ne kachna.“ Lucka už ale přestala věnovat 

pozornost kačerovi a zeptala se babičky: „Babi, co myslíš, přivede paní Macháčková zase k 

vodě husy?“ „Já myslím, že ano,“ odpověděla babička. A sotva to dořekla, otevřela se malá 

vrátka, která vedla ze zahrady Macháčků k vodě, a husy i s houserem šly jedna za druhou k 

rybníku. Za nimi šla stařičká paní Macháčková s proutkem v ruce. Pozdravila se s babičkou, 

odpověděla na pozdrav Lucce a Mirkovi, usmála se a povídá: „Tak vidíte, takhle s proutkem v 

ruce jsem pásala husy, když jsem byla malá. A teď, na stará kolena, je zase pasu.“ „Paní 



Macháčková, můžeme dát husám trochu suchého chleba?“ zeptala se Lucka. „Nebojte se, 

chleba je dva dny starý, my si pamatujeme, že se jim nesmí dávat chleba čerstvý, že by je 

bolelo bříško,“ doplnil Lucku Mirek. „Můžete, však už se husičky těší, až jim budete kousky 

chleba házet.“ Zatímco děti krmily husy, povídala si babička s paní Macháčkovou a pak se jí 

zeptala: „Paní Macháčková, nechcete si udělat s námi výlet do Prahy? Chci tam vzít děti, aby 

se podívaly na labutě. V autě pojede Vláďa, jejich tatínek, jako řidič, vzadu budu sedět já s 

Luckou a Mirkem a vepředu je ještě jedno místo vedle řidiče volné.“ „To bych byla moc 

ráda,“ řekla paní Macháčková. „V Praze už jsem nebyla hodně dlouho a labutě jsem 

naposledy krmila, když jsem byla malá. Pluly po hladině zámeckého rybníka a byly tak krásné, 

že jsem si tenkrát myslela, že to musí být zakleté princezny.“ „Hurá, uvidíme zakleté 

princezny!“ zvolal Mirek, který rozhovor babičky s paní Macháčkovou zaslechl. „A třeba je 

vysvobodíme,“ napadlo Lucku. Obě děti se nemohly výletu do Prahy dočkat. A pak konečně 

přišel den, kdy se vypravily na nábřeží, k řece Vltavě, kde po hladině pluli překrásní vodní 

ptáci. Děti si připadaly jako v pohádce. „Babi, a nejsou to opravdu zakleté princezny?“ 

zeptala se Lucka. „Nejsou, ale až budeš velká, můžeš se jít do Národního divadla podívat na 

balet Labutí jezero. To je takový divadelní pohádkový příběh, kde se nemluví, ale tančí. A je 

to příběh o dívce a jejích družkách zakletých do labutí.“ 

Ten den večer, když šla spát, se Lucce zdálo, že jedna z labutí se na břehu proměnila v 

krásnou dívku. „Škoda že to byl jen sen,“ napadlo Lucku. „Třeba by mě ta zakletá dívka 

naučila krásně tančit.“ 

Otázky: 

1) Koho děti viděly u rybníka a v rybníce?  

2) Čím můžeme krmit u rybníka vodní ptáky? 

3) Jaké ptáky krmily děti na řece v Praze? Koho jim tito ptáci připomínali? 

 

 

Je pravý čas udělat radost rodičům, ale také sobě. Teď si uděláme kapra, který 

bude trošku jiný, než jsme zvyklí. Připravte si s maminkou papír, těstoviny, 

lepidlo, nůžky a šablonu. Jdeme na to! ☺ 

Prvně si vystřihněte šablonu kapra (šikovné maminky vám mohou nakreslit 

kapra i bez šablony). Poté si domalujte obličej (oko, pusa) a můžete začít lepit 

těstoviny. Budeme moc rády, když si kapra ponecháte a až se zase sejdeme, 

donesete nám ho ukázat.  

Zdroje: pinterest.com, infracz-eshop.cz (kafometík), google.com (obrázky), 

skolka-pripravy.cz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak se mějte Koťátka krásně a příští týden se zase ozveme a těšíme se na Vás 


