
Naše rodina 

Cíle tématu: 

 Upevnit si znalost názvů členů rodiny.  

 Učit se chápat příbuzenské vztahy.  

 Prostřednictvím her, činností a aktivit vnímat rodinu jako důležité společenství lidí.    

Povídání s dětmi na téma příbuzenské vztahy Kdo je kdo – máma, táta, děti = sourozenci, 

rodiče táty, rodiče mámy = prarodiče (babička, dědeček), sourozenci matky, sourozenci otce 

(teta strýc), jejich děti (sestřenice, bratranec). 

Moje jméno i příjmení, jméno rodičů, sourozenců. 

Rozkládáme slova (členy rodiny) na slabiky – rytmizujeme (vytleskáváme), jaké písmeno 

slyší na začátku/ na konci slova 

MÁ-MA, TÁ-TA, BA-BIČ-KA,… 

Prohlížení svatební fotografií rodičů (popř. společné fotky rodičů), svoji fotografie, když 

byly miminka, rodinných fotografií. Povídání a vyprávění o společných zážitcích.  

Procvičení pojmů nejmladší, nejstarší. Vybrat fotky nejmladších/nejstarších členů rodiny. 

Řazení fotek podle věku. 

Pantomima. Může hrát celá rodina. Předvádění povolání, sportů, zvířat,… 

Pohybová básnička 

Co ta očka vidí,                       (rozhlížíme se kolem sebe, ruku máme nad obočím)  

vidí, vidí lidi.                            (vzájemně na sebe ukazujeme) 

Tátu, mámu, holčičku,              (počítáme na jedné ruce) 

kluka, dědu, babičku.               (počítáme na druhé ruce)  

Spolu bydlí v domečku            (obejmeme svoje tělo)  

na zeleném kopečku.               („kreslíme kopeček“) 

Hádanky  

Hůlka, klobouk, silné brýle, 

neví co je dlouhá chvíle. 

Na zahrádce okopává, 

v parku ptáčkům drobky dává. 

Umí spravit staré hračky, 

třeba pannu naší Kačky. /dědeček/ 



Na čele vráska, v srdíčku láska. 

Šedivý vlas, příjemný hlas. 

Vypráví pohádku malému děvčátku. 

Milá máma mojí mámy, šťastné chvíle, kdy je s námi. /babička/ 

Vysoký jak strom, 

vždycky všechno ví, 

umí dávat gól, 

je přísný i pohladí. /tatínek/ 

 

Nejprve mu život dala, 

pak své dítko kolébala. 

Učila ho první krůčky, 

hladívala jeho ručky. 

Teď, když umí každou hlásku, 

na oplátku vrátí lásku. /maminka/ 

Stavíme na téma: Já a moje rodina 

 

 

  

https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/15401/full/1.png?172727000000


Pohádky s rodinnou tématikou 

Jak dědeček měnil, až vyměnil 

Koupal se bohatý kupec v řece, dostal se do hlubiny a tonul. Šel mimo stařík, sedláček-

sivoušek, uslyšel křik, přispěchal a kupce z vody vytáhl. Kupec nevěděl, jak se staříkovi 

odsloužiti: pozval ho k sobě do města, pohostil ho skvěle a daroval mu kus zlata jako koňská 

hlava. Vzal zlato sedlák a šel domů, a naproti němu koňař celé stádo koni žene: „vítej, staříku, 

odkud tě bůh vede?“ – „z města od bohatého kupce.“ – „a co ti kupec dal?“ – „kus zlata jako 

koňská hlava.“ – „dej mi zlato a vyber si nejlepšího koně!“ – vybral si stařík nejlepšího koně, 

poděkoval a šel svou cestou. 

Jde stařík, a naproti němu pastucha voly žene: „vítej, staříku, odkud tě bůh vede?“ – „z města 

od kupce.“ – „a co ti kupec dal?“ – „kus zlata jako koňská hlava.“ – „a kde je to zlato?“ – 

„vyměnil jsem ho za koně!“ – „vyměň mi koně za vola, kterého chceš!“ – stařík vybral si 

vola, poděkoval a šel svou cestou. 

Jde stařeček, a naproti němu ovčák žene ovčí stádo: „vítej, stařečku, odkud tě bůh vede?“ – 

„od bohatého kupce z města.“ – „a co ti kupec dal?“ – „kus zlata jako koňská hlava.“ – „a kde 

je to zlato?“ – „vyměnil jsem za koně.“ – „a kůň kde?“ – „vyměnil jsem za vola.“ – „vyměň 

mi vola za berana, kterého chceš!“ – vzal stařík nejlepšího berana, poděkoval a šel svou 

cestou. 

Jde stařík, a naproti němu pastýř žene vepře: „vítej, staříku, kdes byl?“ – „v městě, u bohatého 

kupce.“ – „co ti kupec dal?“ – „kus zlata jako koňská hlava.“ – „a kde je to zlato?“ – „vyměnil 

jsem za koně.“ – „a kůň kde?“ – „vyměnil jsem za vola.“ – „a vůl kde? – „vyměnil jsem za 

berana.“ – „dej mi berana a vezmi si nejlepšího vepře?“ – vybral si stařík vepříka, poděkoval 

pastýřovi a šel svou cestou. 

Jde stařík, a naproti němu podomní obchodník s košem na zádech: „vítej, staříku! Odkud 

jdeš?“ – „od kupce, z města.“ – „a co ti kupec dal?“ – „kus zlata jako koňská hlava.“ – „a kde 

je to zlato?“ – „vyměnil jsem za koně.“ – „a kůň kde?“ – „vyměnil jsem za vola.“ – „a vůl 

kde?“ – „vyměnil jsem za berana.“ – „a beran kde? – „vyměnil jsem za vepře.“ – „vyměň mi 



vepříka za jehlu a vyber si, kterou chceš.“ – vybral si stařík nejpěknější jehlu, poděkoval a šel 

domů. Přišel stařík domů, přelézal přes plot a ztratil jehlu. 

Vyběhla stařenka naproti starouškovi: „ach můj holoubku! Já bych se tu bez tebe byla 

utrápila. Nu, vypravuj, byls u kupce?“ – „byl.“ – „a co ti kupec dal?“ – „kus zlata jako koňská 

hlava.“ – „a kde je to zlato?“ – „proměnil jsem ho za koně.“ – „a kůň kde?“ – „proměnil jsem 

za vola.“ – „a kde vůl?“ – „proměnil jsem za berana.“ – „a beran kde?“ – „proměnil jsem za 

vepříka.“ – „a vepřík kde?“ – „proměnil jsem za jehlu. Chtěl jsem ti, stařenko, přinésti 

dáreček, přelézal jsem přes plot a ztratil jehlu.“ – „nu, chválabohu, můj holoubku, že ty sám 

ses vrátil. Pojďme do jizby večeřet!“ 

A nyní žijí staroušek se staruškou šťastni i bez zlata. 

 

 

Pohádka o perníkové chaloupce 

Byla jedna chaloupka u lesa a v ní bydlel drvoštěp se svou zlou ženou a macechou jeho dětí – 

jeníčkem a mařenkou. 

Drvoštěpova rodina byla chudá a brzy neměla téměř co jíst. To se nelíbilo hlavně maceše, a 

tak jednoho dne spustila: „čtyři se tu neuživíme, půjdeme zítra do lesa a děti tam necháme.“ 

drvoštěp nechtěl, ale macecha do něj tak dlouho hučela, až ho udolala. Jenže nevěděli, že to 

všechno slyšel jeníček s mařenkou. Mařenka se zoufale rozplakala, ale jeníček dostal nápad. 

„neboj, mařenko, my v lese nezůstaneme“, řekl odhodlaně a šel před chaloupku, aby nasbíral 

kamínky. 

Druhý den se vypravili na cestu a jeníček si celou cestu značil kamínky cestu, aby se mohli s 

mařenkou večer snadno vrátit zpátky domů. Když přišli do lesa, macecha s tatínkem rozdělali 

oheň, nechali u něj děti a odešli. „jdeme kácet dříví. Až skončíme, přijdeme pro vás“, řekla 

macecha a odešli. 

Dětem bylo u ohýnku dobře a za chvilku usnuly. Když se probudily, byla už noc a nikdo 

nikde. Mařenka začala plakat, ale jeníček ji uklidňoval: „neboj mařenko, já cestu domů 

najdu.“ a skutečně! Pod nočním měsícem se kamínky jen blyštěly, a tak se děti vydaly na 

cestu zpátky. Kamínky je dovedly až k jejich chaloupce! K ránu už byly obě děti zase doma 

ve svých postýlkách. Macecha z toho příliš radost neměla, ale co mohla dělat. 

Jenže čas šel dál a bída byla čím dál větší. A tak jednoho dne macecha povídá: „nic naplat, 

nemáme co do pusy, zítra odvedeme děti do lesa a necháme je tam. Jen musíme jít ještě 

hlouběji, aby už nenašly cestu domů“ tatínek nechtěl, ale macecha ho opět přemluvila. 

Jeníček s mařenkou zase všechno slyšeli, a tak se jeníček opět rozhodl, že nasbírá kamínky, 

ale ouha! Macecha je zamkla v pokoji. Jeníček si ale dokázal poradit. Rozhodl se, že krajíček 

chleba, co s sebou dostanou k obědu, bude cestou drobit, a tak najde opět cestu k jejich 

chaloupce. 

Jak si řekl, tak také druhý den udělal. Opět přišli do lesa, kde je tatínek s macechou nechali. 

„jdeme štípat dříví, do večera se vrátíme“, řekla macecha a odešli. Děti opět u ohýnku usnuly 

a probudily se až v noci. 



Jeníček vyskočil na nohy a hned se chtěl vydat domů po stopách drobečků, kterými si značil 

cestu do lesa, ale nešlo to. Všechny drobečky sezobala lesní zvěř! Jeníček s mařenkou byli 

ztraceni! Nezbylo jim nic jiného, než se spolehnout sami na sebe. 

Dlouho bloudili lesem a snažili se najít cestu domů, až nakonec zabloudili k chaloupce. A 

nebyla to ledajaká chaloupka! Byla celá z perníku a dalších dobrůtek. A protože měli jeníček 

s mařenkou velký hlad, hned se pustili do sladkostí. „kdopak mi to venku loupe perníček?“ 

ozvalo se zevnitř. Děti se lekly, ale hned pohotově odpověděly. “to nic, to jenom větříček.“ a s 

chutí jedly dál. 

Jenže nevěděly, že je to chaloupka zlé babi jagy, která si postavila chaloupku z perníku jen 

proto, aby do ní mohla lákat děti a potom je jíst! Babici to nedalo a nakonec vyšla ven, kde 

našla jeníčka s mařenkou, jak se cpou perníčkem z její chaloupky. 

Chytla je a zavedla dovnitř. Jeníčka dala do chlívku, aby si ho vykrmila a snědla a mařenka jí 

musela pomáhat. A tak jeníček dostával samé dobrůtky – to proto, aby rychle přibíral na váze 

a aby si ho mohla zlá čarodějnice brzy uvařit a sníst. Vždy jednou za čas, přišla babice ke 

chlívku a chtěla, aby jeníček vystrčil prstíček a ona mohla zjistit, jestli už tloustne. Jenže 

jeníček nebyl hloupý a vždy ježibabě strčil kůstku. Ježibaba se velmi divila, že vůbec 

netloustne, až jednoho dne se dopálila a rozhodla se, že tak jako tak jeníčka upeče a sní. 

Mařenka velmi plakala, ale ježibaba se nedala obměkčit. „nejdříve roztopíme pec a upečeme 

chleba“, oznámila babice. „mařenko, vlez do pece a zjisti, jestli už je dost rozehřátá.“ „ale já 

nevím, jak se do pece leze“, dělala ze sebe hloupou mařenka. „můžete mi ukázat, jak se leze 

do pece?“ ježibaba vůbec netušila, že jde o lest a bez sebemenšího podezření si do pece 

vlezla. Mařenka ani chvilku neváhala a strčila babici do pece a zavřela ji tam. Potom běžela 

osvobodit jeníčka a spolu utíkali domů, jen co jim nohy stačily. 

Když doběhli do chaloupky, zjistili, že jejich macecha mezitím zemřela a jejich tatínek ode 

dne, co je nechal v lese, se velmi trápil a každý den své děti hledal. Jakou měl teď radost z 

jejich návratu! A tak se společně radovali a slíbili si, že už navždy budou spolu ve své 

chaloupce na kraji lesa. 

 

  



Pracovní listy a výtvarné náměty 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



Pomoc babičce navléknout korále. Dokresli tvary podle vzoru. 

 

 

 

Obrázek rozstříhat (děti zvládnou sami) a znovu složit. 



 



Spojit čárou obrázky, které k sobě patří. 

 
  



 
  



Do volného okénka nakresli sebe. Zbytek obrázku můžeš vybarvit. 

 
 

 

 

https://email.seznam.cz/


 
  

http://chomikuj.pl/thorba/*23+zadania+rysunkowe


 



Vybarvi obrázek podle pokynů. 

1- modře …    2-žlutě …  3-červeně …

 

 

https://issuu.com/rigirahuascaran/docs/colores_primarios/c/smymwbl


 

  



Dokresli obrázkům chybějící detaily podle vzoru. 

 


