Pohádka Tři prasátka
Úkoly pro děti společně s rodiči:
1. Popros rodiče, ať ti přečtou pohádku.
2. Zkus pohádku převyprávět.
3. Ukaž, jak vrčí vlk, jak dělá prasátko. Zkus, fouknou jako vlk.
4. Postav si nějaký domeček, třeba z kostek, lega… vyfoť a pošli na e-mail.
5. Pokud máš doma plyšové prasátko nebo vlka, dávej ho k domečku, podle toho,
co ti maminka nebo tatínek řeknou. Např.: dej vlka PŘED domeček, ZA
domeček. VPRAVO, VLEVO, VEDLE, NA. (můžeš si vzít i jiné zvířátko) ,
opět vyfoť a pošli
6. Nauč se první sloku písně Tři čuníci jdou .
https://www.youtube.com/watch?v=aA1zb4NfEBU,píseň, zkus opět
vybubnovat či vytleskat
7. Venku si zkus z klacíku vyrobit domeček – vyfoť
8. Dej si závody v běhu, můžeš zkusit slalom, překážky….utečeš vlkovi? (táta,
sourozenec.)
9. Klacíky si můžeš vzít domů a zkusit nalepit domeček na papír, nebo nalep
domeček z cihel (nastříhané červené obdélníky) . Správně na sebe cihly skládej!
Jako když jsme stavěli iglú! Domeček si schovej do desek.
10. Vypracuj pracovní listy. Můžeš si udělat maňásky a zahrát pohádku rodičům
nebo sourozencům.
11. Zkus nakreslit prasátko podle předlohy
12. Máš doma modelínu? Bezva, tak zkus prasátko vymodelovat a opět vyfotit.

Tři prasátka
Na jednom statku žila prasečí maminka, která měla tři syny. Když vyrostli a
dospěli, poslala je maminka do světa, aby si tam postavili své nové domečky. Na
cestu jim do života dala opravdu cennou radu, aby se vyhýbali zlému vlkovi.
Všechna tři prasátka si ve světě našla své místečko a postavila si domečky. První
prasátko bylo líné a rozhodlo se, že nejrychleji postaví domeček ze slámy.
Druhé prasátko bylo zase pohodlné a řeklo si, že domeček ze dřeva je lepší a
třetí nechytřejší prasátko vědělo, že nejlepší a nejbezpečnější domeček je z cihel.
Celou dobu jejich činnost pozoroval zlý vlk, který si na ně brousil zuby. Když to
prasátka zjistila, že se kolem potlouká mlsný vlk, velice se polekala a utekla do
svých domečků. Vlk volal na první prasátko, když nevyšlo, začal ze všech sil
foukat a všechnu slámu z domečku odfoukl, ale prasátko uteklo a schovalo se do
domečku k druhému prasátku. Vlk šel tedy k druhému domečku a snažil se obě
prasátka vylákat. Když prasátka nevyšla, vlk strčil do dřevěného domečku a
porazil ho. Obě prasátka se rozutekla a běžela k třetímu prasátku do zděného
domečku, kde se třásla strachy. Třetí prasátko je chlácholilo: „Nebojte se ničeho,
můj domeček je pevný, sem se vlk nedostane. V tu chvíli už byl vlk na střeše a
díval se komínem dolů do světničky. Třetí prasátko na něj však vyzrálo a
rozdělalo v krbu oheň. Stoupající kouř štípal vlka do očí tolik, že utekl a už se
nikdy nevrátil.

Obrázek vybarvi, vystřihni a zkus složit. Schovej pak do obálky a do desek.

Několikrát obkresli kruhy i prasátka

Najdi cestu do cihlového domečku a obrázek vybarvi

Každé prasátko má do domečku jinou cestu. Vlnovky několikrát
obtáhni tužkou. Víš jak se správně drží? Obrázek vybarvi.

Zkus prasátko nakreslit podle předlohy- ulož do desek.

Maňásky vybarvi, vystřihni a zahraj divadlo. Popros někoho, ať ti vystřihne
otvory na prsty.

