
 

ÚNOR 2022  

„Únor plný pohádek a masek“  

Ptáčci v zimě - Za okny mráz, kde najdu jídlo snáz? Povídáme si s dětmi o ptáčcích v zimě, 

které můžeme vidět v zimní přírodě, co jí a kde mohou najít pomoc? Seznámíme se se 

stopami ptáků i jiných zvířat ve sněhu, společně nakrmíme ptáčky  

Pohádky: O veliké řepě, O Koblížkovi - seznámíme se s pohádkou, vyzkoušíme si ji 

zdramatizovat, určíme posloupnost postav v pohádce a další činnosti.  

Masopust a karneval - vysvětlení si pojmu „masopust“, co je to období a jak se slaví (typická 

jídla masopustní veselice, masky v průvodu). Jaké postavy a masky můžeme potkat na 

karnevalech (princezny, klauni, piráti, zvířecí masky), tvorba karnevalové škrabošky. 

Závěrečný karnevalový rej masek se soutěžemi ☺ 

Básničky 

• Krmítko  

• Šašek  

Písničky 

• Vrabec a sýkora  

• Řepa  

• Pekla vdolky  

  



 

Krmítko  

Na krmítko přileť ptáčku,  

vem´ semínko do zobáčku.  

Zima jistě dlouhá bude,  

sníh už leží téměř všude.  

Nemusíš mít obavu,  

tady najdeš potravu.  

 

Šašek (s pohybem) 

Šašek dělá legraci,     pochoduji na místě 

má to přece na práci.      

Rozhazuje rukama,     rozhazuji rukama 

vykopává nohama.     vykopávání 

Zadečkem si zavrtí,     vrtění 

a pak mává na děti.     mávání 

Široce se usměje,     úsměv, naznačím i rukami 

hezký den Ti popřeje!    tleskání 

 

  



 

Písničky:  

 



 

 



 

 



 

 

  



 

Obrázkové čtení:  

 

 



 

Pohádky:  

O koblížkovi (https://www.nasepohadky.cz/o-koblizkovi/c915)  

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. 

https://www.pohadkozem.cz/o-koblizkovi/ 

https://www.nasepohadky.cz/o-koblizkovi/c915


 

O veliké řepě https://www.nasepohadky.cz/o-velike-repe/c918  

Byli jeden dědeček a babička a měli malou vnučku. Hospodařili na svém malém políčku a 
chovali několik domácích zvířátek. Každý den vnučka Evička pomáhala svým prarodičům 
krmit husy, slepice a dobroty také nosila pejskovi, který měl před domkem svou misku. 
Pejsek nebyl lakomý a pokaždé schoval něco na zub pro kočičku. Ta pak odsypala ze svého 
pár drobtů k myší komůrce na půdě. Nakrmená myška si pak s kočičkou hrála na honěnou 
třeba celou noc. A tak tu spolu hezky žili. 

 
Zatímco Evička krmila zvířátka, babička pracovala v kuchyni, děda, ten měl na starost pole. 
Brzy ráno se svou prací začínal a pozdě večer s ní končil. Sázel, zaléval, plel, okopával a o co 
víc pracoval, o to víc se rostlinkám dařilo. Vypěstoval řepu takovou, že se na ni chodili dívat 
ze sousední vsi. Byla obrovská, zabírala půlku pole a stále rostla a zvětšovala se. Nedalo se 
nic dělat, děda ji musel vykopat. Přece jen to jeho pole zas tak veliké nebylo. Motyka se mu 
však hned zlomila. Co teď? Jak tu řepu dostat ven? 

 
Zavolal na pomoc babičku. Ta uchopila dědu v pase, ten chytil ze všech sil silné listy a 
společnými silami táhli, táhli, ale řepu nevytáhli. 

 
Babička zavolala Evičku. "Ráda pomohu, však vy se o mne také staráte," přiběhla ochotně 
Evička. Ač se snažili ze všech sil, řepa nepovolila. 

 
Vnučka běžela pro pejska. Pes chytil Evičku, Evička babičku, babička dědečka, dědeček řepu - 
táhli - táhli, táhli, ale řepu stejně nevytáhli. 

 
"Haf, haf, sami nic nezmůžeme. Kočičko, pojď nám na pomoc!" přivolal pejsek kočičku. Ta se 
postavila do řady, chytila pejska, ten vnučku, ta babičku, ta dědečka, ten řepu - táhli, táhli - 
už se zdálo, že řepa trochu povoluje - ale nakonec ji nevytáhli. Budeme to muset vzdát. Na 
takovou velikou řepu nemáme dost sil," vzdychal zklamaně děda. "A co já?," ozval se dole u 
země pisklavý hlásek. To přišla kočičce na pomoc malá myška. "Ty myško? Jsi taková maličká. 
Jak bys mohla pomoci?" Nevěřila babička. Děda se jen smál a taky nevěřil. Ale myška už stála 
v řadě. Chytila se pevně kočičky, kočka pejska, pejsek vnučky, vnučka babičky, babička 
dědečka, dědeček řepy - táhli, tááhli, táááhli - a najednou rup! - řepa byla venku. 

Zůstala po ní v zemi díra, že by se tam vešel povoz i s koňmi...Jak řepa povolila, svalili se 
všichni na jednu hromadu, smáli se a smáli. Společnými silami se jim dílo podařilo. 

 

https://www.nasepohadky.cz/o-velike-repe/c918

