POHÁDKA O KOBLÍŽKOVI
Žili kdysi v malé chaloupce, na kraji vsi, až u lesa, dědeček a babička. Jednou ráno dostal
dědeček chuť na koblihy. A tak šel za babičkou a poprosil ji: „Babičko, prosím tě, usmaž mi
dnes k snídani koblížek. Dostal jsem na něj velikou chuť.” A babička se 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. A potká zajíce: „Koblížku, koblížku, já tě
sním!” A už se olizuje. Nejez mě, zajíčku, zazpívám ti písničku.” Zajíc nastražil uši a koblížek se
dal do zpěvu:
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„Já jsem koblížek,
z mouky dělaný,
smetanou mísený,
na másle smažený,
na okně chlazený.
Dědovi jsem utekl,
babičce jsem utekl,
a tobě, zajíčku,
uteču taky!”
A kutálel se, 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 cení zuby.„ Nejez mě, vlku, zazpívám ti
písničku.” Vlk zavřel tlamu a koblížek se dal do zpěvu:
„Já jsem koblížek,
z mouky dělaný,
smetanou mísený,
na másle smažený,
na okně chlazený.
Dědovi jsem utekl,
babičce jsem utekl,
zajíčkovi jsem utekl,
a tobě, vlku,
uteču taky!”
Kutálel se dál a 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 posadil a koblížek se dal do zpěvu:
„Já jsem koblížek,
z mouky dělaný,
smetanou mísený,
na másle smažený,
na okně chlazený.
Dědovi 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:
2

„Já jsem koblížek,
z mouky dělaný,
smetanou mísený,
na másle smažený,
na okně chlazený.
Dědovi jsem utekl,
babičce jsem utekl,
zajíčkovi jsem utekl,
vlkovi jsem utekl,
medvědovi jsem utekl,
a tobě, liško,
teprve uteču!”
„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,
z mouky…”
A liška udělala ham a snědla ho.
(Šimonovi pracovní listy – Hrajeme si, kreslíme a počítáme s pohádkami)
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Motivace
Dědeček měl velkou chuť na koblížek. Poradíš babičce, z čeho mu ho udělá? Co myslíš, zamíchá babička
těsto v hrnci, nebo ve džbánu? Čím těsto zamíchá? Vybarvi babičku a všechno, co bude potřebovat na
dort, kterým chce dědečka překvapit, až bude slavit narozeniny.

Rozhovor na dané téma
V které jiné pohádce se vařilo? Znáš pohádku, Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort? Co všechno
do dortu dali? Co tam vůbec nepatřilo? Co se vařilo v pohádce, Hrnečku vař?
Umí tvoje maminka upéct dort? Viděl jsi ji někdy při takové práci? Má na práci pomocníky? (rodinné
příslušníky, techniku – šlehač, mixér, hnětač, ruční šlehač). Jak maminka dělá dort? Pro koho už dort
upekla? Nebo si maminka půjde dort koupit? Kde se kupují dorty? Při jaké příležitosti jíme dorty? Mohl
by být dort k obědu? Víš, co je zdravá výživa? Které potraviny jsou důležité pro zdraví lidí? Co by se
mělo jíst denně? Příklad: Děti by měly jíst denně ovoce, zeleninu, mléko, libové maso. Která jídla by si
lidé měli dopřávat pouze výjimečně? Víš, co je jídelníček? Kde v mateřské škole je napsáno, co budou
děti jíst ke svačině a k obědu? Proč je to napsáno?

Poznávání smysly
Rozeznávání potravin a koření čichem – zavážeme dítěti oči a dáme mu očichat jídlo, koření a potom i
ochutnat. v mističkách můžete mít připravené kousky ovoce, zeleniny a další potraviny. Dítě by mělo
určit potravinu a teprve potom může sundat z očí šátek.
Hmatové cvičení – do látkového sáčku dáme různé potraviny (mrkev, cibule, jablko, brambor, česnek,
kostku cukru, housku…) a dítě si sáhne a poznává pouze hmatem. Když řekne název, může potravinu
ze sáčku vytáhnout a všichni si ověří, zda dítě věc určilo správně. Sypké potraviny mohou děti se
zavázanýma očima osahat v misce a zkusit říci název, potraviny mohou následně i ochutnat a říci název
(sůl, cukr, mouka, krupička, kakao, skořicový cukr…).
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Motivace
Koblížek se kutálel lesem a zvířátka ho udiveně pozorovala. Kdo je na obrázku nahoře a dívá se na
Koblížka? Co je ještě nahoře? Vytleskej všechno, co vidíš nahoře. Vybarvi všechno, co je na obrázku
dole.

Doplňující úkoly
Vytleskávání: Děti postupně vytleskávají obrázky, které jim ukážeme. Děti mohou určovat počet slabik
podle počtu tlesknutí. Příklad: Ve-ver-ka je na tři tlesknutí. Smrk má jednu slabiku, protože tleskneme
jen jednou.
Slabika na začátku a na konci slova:
Ukážeme na obrázek. Hlasem zvýrazníme slabiku na začátku, kterou mají děti určit. Když chceme určit
poslední slabiku, řekneme tuto slabiku opět důrazněji, aby ji děti mohly sluchem odlišit.
Hláska na začátku a na konci slova:
Ukazujeme na obrázky a u každého slova určujeme hlásku, kterou slyšíme na začátku.
(Slunce
– S, které slovo má na začátku také S?)
Rýmování slov:
Děti zkoušejí vymýšlet rýmy na určená slova. (veverka – ještěrka, zvonek – domek, mrak – drak, mráček
– dráček, sovička – houbička, strom – hrom, stromek – domek, sluníčko – klubíčko, bedlička – jedlička)
Časové pojmy:
Co ty děláš v noci? Na jaké části můžeme rozdělit den? (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer)
Co děláme, když se ráno probudíme? Jaké jsou naše činnosti dopoledne doma nebo ve školce? Co
děláme v poledne, odpoledne a večer? Které dny v týdnu chodíme do školky? Které dny v týdnu jsme
doma? Co je víkend? V jakých lidských profesích lidé pracují i v sobotu a v neděli? Příklad: Lékaři, hasiči,
řidiči, policisté.
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Motivace
Koblížek postupně potkal v lese různá zvířátka. Všem zvířátkům utekl, ale jedno bylo chytřejší než
koblížek. Vybarvi zvířátko, kterému koblížek neutekl.

Jazykové schopnosti
Pojmenuj správně všechna zvířata v lese. Víš, jak by se jmenovali všichni v jejich rodině? Příklad:
Medvěd – medvědice – medvídě. Umíš popsat, jak zvířata vypadají? Mají srst, nebo peří? Jakou barvu
má jejich srst? Kolik mají nohou? Čím se živí?

Zpívání
Znáš písničku, v níž se zpívá o zajíčkovi? (Zajíček v své jamce) Umíš písničku, kde se zpívá o lišce? (Sedí
liška pod dubem, Běží liška k Táboru) Ve které písničce se zpívá o medvědovi? (Medvědí trápení)
Vzpomeneš si na nějakou písničku o vlkovi?

Zpracovala: Lenka Škulavíková
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