
Téma: Dům, domek, domeček    8.-12.3.2021 

 

Motivační pohádka O třech prasátkách 

Byla jednou tři prasátka, která se rozhodla, že se vydají do světa. Toulala se 
po loukách, hrála si a dováděla. Ale přešlo jaro i léto, začal podzim a venku 

byla zima. Rozhodla se prasátka, že si postaví domečky. 
První prasátko stavělo domeček ze slámy, druhé ze dřeva a třetí z cihel. První 
prasátko mělo svůj domeček rychle postavený, druhému trvala stavba o něco 

déle, ale nejvíce práce se stavbou domečku mělo třetí prasátko. 
Jeho dva bratři se mu posmívali: „Kdybys stavěl jako my, byl bys už hotový!“ 

Ale třetímu prasátku to nevadilo: „Alespoň se na mě nedostane vlk, až přijde!“ 
A na jeho slova také brzy došlo. Prasátka zanedlouho zjistila, že se okolo 

potlouká hladový vlk. Moc se polekala a schovala se do svých domečků. Vlk 
přišel k domečku ze slámy a volal na prasátko: „Prasátko, pojď ven, budeme 

si hrát!“ 
 Když prasátko nešlo, začal ze všech sil foukat na domeček, až všechnu slámu 

z domečku odfoukal. Prasátko ale stačilo utéct a schovat se u svého bratra 
v dřevěném domečku. Vlk přišel k domečku ze dřeva. „Nebojte se, prasátka, 

pojďte ven, budeme si hrát,“ volal sladkým hlasem, aby prasátka ošálil. 
Ve skutečnosti už se ale těšil, jak si na prasátkách pochutná. 

Když prasátka nevylezla, začal foukat – nejprve slabě, potom silněji. Foukal, 
až domeček taky rozfoukal. Ještě štěstí, že prasátka utekla a stihla se schovat 

v domečku z cihel. 
 Vlk přiběhl k domečku třetího prasátka a začal foukat. Foukal ze všech sil, 

foukal, ale domeček se mu rozfoukat nepodařilo. Přemýšlel, jak by se na prasátka 
dostal, a napadlo ho, že do domečku vleze komínem. Vylezl na střechu 

a spustil se do komína. Ale dole mezitím prasátka pořádně roztopila ohniště 
a vlka nejenže štípal kouř do očí, ale ještě si na ohni připálil ocas. Vyrazil ven 

z komína a utíkal, až se mu za patami kouřilo. 
Od té doby už nikdy na paseku nepřišel a prasátka v bezpečí společně hospodařila 

v domečku z cihel. 
 
 
 

 

Rozbor a práce s pohádkou – pozorné vyslechnutí, jednání 
postav, poučení z pohádky, převyprávění vlastními slovy, 
smysluplné odpovědi celou větou na naše otázky k příběhu 

 



 

 

 

 

 



Dům, ve kterém bydlím 

Ptáme se dětí a vedeme je cíleně k odpovědím, obohacujeme slovní zásobu. 

Jak vypadá dům, ve kterém bydlíš?(popis domu) 

Jaké jsou v domě místnosti? Co do nich patří? (děti pojmenovávají jednotlivé místnosti v domě a 

vyjmenovávají předměty denní potřeby – např. nádobí, hygienické potřeby atd.) 

Jak se jmenuje město (část), kde bydlíš ty, babička, dědeček? 

Z čeho se vůbec domy staví? Z čeho bys dokázal postavit dům tady doma? 

 

Hra Stavím si svůj dům, jak vzniká město 

Děti staví domy, věže, města  z různých druhů kostek, krabiček, roliček apod. dle své fantazie a 

hovoří o tom, co postavily, co ve svém domečku ( městě) všechno mají, kdo v něm bydlí atd.  

 

Hra Co je pod šátkem, co chybí, co přibylo, co ubylo? (paměť, pozornost, 

postřeh) 

Dětem zakrýváme šátkem drobné předměty, hračky apod. Děti pak hádají, co se změnilo.  

  

Logopedická básnička ( Brousek pro tvůj jazýček) – děti seznámíme 

s básničkou 

Cihly a zedníci 

 Na ulici byly cihly, 

u těch cihel zedníci. 

Pokládali cihlu k cihle, 

na ně maltu po lžíci. 

Postavili z cihel domy 

a v těch domech světnice, 

tam, kde byly jenom cihly, 

je teď celá ulice. 



 

 

Dětem přečteme motivační báseň Domeček k následné výtvarné práci, 

opakování základních geometrických tvarů (čtverec, kruh, trojúhelník) 

 

báseň Domeček  - děti si mohou zkusit nakreslit svůj domeček  

Kreslit domek, to je věda,  

bez přípravy se to nedá. 

Tak si vezmu ostrou tužku, 

připrav se na velkou fušku! 

 

Základ domu bývá čtverec, 

nezvládne však kotrmelec. 

Tak musí jen pevně stát, 

na ostatní pozor dát. 

 

Trojúhelník, to je střecha, 

na ni komín rychle spěchá. 

K domu patří okýnka, 

velká, střední, malinká. 



 

Že se vám ten domek líbí?  

Dejte pozor, něco chybí. 

Slyším, jak dům láteří: 

„Nemůžu být bez dveří!“ 

 

A už máme znenadání, 

domek krásný, 

k pohledání! 

 

Pracovní činnost Dům, kde bydlím: 

Děti si vystříhají předkreslené geometrické tvary, následně si z nich sestavují a lepí domeček ( 

rodinný dům x panelák). Mladším dětem případně se stříháním pomůžeme, dbáme na správné 

držení nůžek.  Děti si pak mohou obrázek dokreslit dle fantazie (nebe, tráva, slunce, kytky, atd.) 

 

 

 

 



Rozdíl vesnice a město – využití obrázků z knih a leporel 

Všímáme si s dětmi rozdílů mezi vesnicí a městem.  město – Co najdeme ve městě? Město je 

plné domů, ulic, parků, obchodů, restaurací, cest…V každém městě jsou také školy a školky, dětská 

hřiště, policejní stanice, ve větších městech bývají nemocnice, divadla. Do každého města jezdí 

autobus nebo vlak, do některých dokonce létají letadla. Místo, odkud vyjíždějí a kam přijíždějí vlaky 

nebo autobusy se jmenuje nádraží. Letiště je nádraží pro letadla. V každém městě žije mnoho lidí. 

Jak se jmenuje město, ve kterém bydlíš? Která zvířátka se chovají ve městě a která na vesnici?

 



vesnice – Co najdeme na vesnici? Vesnice je mnohem menší, než město. Také tady žijí lidé, ale je jich 

tu méně, než ve městě. I domy vypadají trochu jinak. Lidé, kteří žijí na vesnici, občas říkají, že bydlí 

na venkově. Znáš nějakou vesnici? Jak se jmenuje? Na venkově vidíme pole, louky a také stáda krav 

nebo jiných zvířat. Krávy chodí na pastvu – celý den jsou na pastvině a ukusují trávu. Mají tam také 

napajedlo s vodou, kam se chodí napít. Lidem, kteří žijí a pracují na statku neboli farmě, říkáme 

statkáři nebo farmáři. Někteří farmáři chovají např. krávy, prasata, ovce. Jiní pěstují různé plodiny 

například obilí, ze kterého se mele mouka, brambory nebo třeba cukrovou řepu, z níž se vyrábí cukr. 

Farmář potřebuje ke své práci různé stroje. Nejdůležitější je traktor, který slouží jako tahač – tahá 

valníky nebo různé zemědělské stroje, jako je sekačka, secí nebo sázecí stroj. Farmář, který pěstuje 

obilí, používá kombajn, kterým sklízí úroku. Statek neboli farmu tvoří mnoho budov.

 



 

pracovní list 

 



Orientace v místě bydliště- vycházíme ze zkušeností dětí, pozorování okolí 

S dětmi pojmenováváme budovy v okolí bydliště (pošta, lékárna, kadeřnictví, škola atd.). 

Kdo v nich pracuje, co dělá ? (procvičujeme názvy různých povolání). Můžeme procvičovat i 

formou různých otázek, hádanek např. Kdo nosí dopisy? Kdo pracuje ve třídě? Kdo léčí 

nemocné?  Co dělá prodavačka? Co dělá listonoš? Kdo pracuje v mateřské škole? Co dělá 

tatínek, maminka? Atd. 

Malované hádanky – 8 hádanek povolání: 

 



 

 

 



2x pracovní list 

 

 



 


