
Babičko, vyprávěj…. 

 

 

V následujících 14 dnech se budeme zabývat plynutím času. V prvním týdnu budeme 

procházet dnem a nocí. Kdy je čas vstávat, kdy obědvat, kdy jdeme na procházku, kdy se jde 

spát,….. V dalším týdnu půjde o plynutí týdnů, měsíců, čtvera období i roků. 

Tématem rozhovorů by  v prvním týdnu  měl být průběh dne. Jaké činnosti jsou typické 

pro určitou část dne ( vstávání, obědvání,…,), jak se která část dne nazývá (ráno, 

dopoledne…) , kterými atributy je možno se řídit (slunce, hodiny,..) , co znamená předtím 

(minulost) , teď (současnost) a potom (budoucnost). Pro děti je velmi těžké se v tak 

abstraktní veličině, jako je čas, orientovat. Nejlépe si jej uvědomí při procházení vlastními 

prožitky. Tyto hovory lze vést kdykoliv během dne.  Skvělé jsou pro uvědomování si pohádky 

s posloupností – např. O kohoutkovi a slepičce, O řepě či  Polámal se mraveneček. Skvělé je, 

když se s dětmi potom  pohádka vypráví , dbát na to, aby šlo vše správně po pořádku.  



 

Nabídka některých činností a pracovních listů: 

K pochopení plynutí času je možné např. pomocí přesýpacích hodin (bývají i součástí 

mnohých společenských her typu aktivit. 

 

Hra:  závod s časem 

Vytvořte různé úkoly podle zaměření dítěte na jemnou motoriku, u nichž lze měřit čas. 

Např. navléknout 10 korálků na tkaničku od bot, navléknout 5 kancelářských svorek na 

kartičku z tvrdého papíru, pomocí kolíčku na prádlo přesunout papírové kuličky,.... Pro děti 

je velmi motivující, mohou-li sledovat vlastní pokroky  při rozvíjení a zlepšování  (může jít o 

jakékoliv úkoly). Vytvořte soubor nejméně 10 různých činností. Sdělte dítěti, kdy a jak 

začnete odměřovat čas. Sečtením všech dílčích časů vytvoříte základní skóre. Občas hru 

zopakujte, aby dítě zjistilo, zda dokáže pokořit vlastní rekord. Mnohé děti rády vyplňují 

tabulku se záznamy svých rekordů. Obměnou může být např. velmi snadné a zábavné 

činnosti nebo také ty obtížnější. 

 

Honzo vstávej: 

  

Děti již vědí, že domov je tam, kde usínáme a také se probouzíme. Proto si 
můžeme zahrát zábavnou hru, kde i Honza vstává. Postavíme děti na čáru a 
zvolíme vyvolávače. Ten si stoupne na metu asi deset metrů vzdálenou od 
ostatních hráčů a stoupne si k nim zády, aby neviděl, kde se kdo právě 
nachází, kdo je k němu nejblíže, nejdále. Vyvolávač postupně volá na každé 
dítě: “Honzo, vstávej!” Hráč, kterému je otázka určená, se zeptá: “Kolik je 
hodin?” Vyvolávač odpoví např. pět medvědích (tři čapí, dva mravenčí, čtyři 
slepičí = jak chůze vypadá si předem zvolíme), přičemž při posouvání se vpřed 
děti musí opravdu napodobovat vyvolávačem zvolená zvířata. Hra je ukončena 
v případě, až se jeden z hráčů dostane k metě, u níž stojí vyvolávač. Za odměnu 
si vymění role.  

  



 

 



 

O kohoutkovi a slepičce 
Kohoutek a slepička vyšli si spolu do obory na oříšky. 

Kohoutek řekl: „Co kdo z nás najde, bude oběma na polovic". 

„Tak dobře!" odpověděla slepička. Hrabala, hrabala, vyhrabala jadýrko a upřímně se s 
kohoutkem o ně rozdělila.  

Potom vyhrabal kohoutek taky jádro, ale byl lakomý, chtěl je čerstvě sám pohltit, aby slepička 
nevěděla, a jádro mu uvázlo v krčku. 

„Běž honem, slepičko, přines vody, sic umru!" 

Jak to řekl, převalil se na zemi, nožkama vzhůru. Slepička běžela pro vodu ke studánce: 

„Studánko, dej vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře — 
bojím se, bojím, že umře!" 

Studánka řekla: „Nedám ti vody, dokud mi nepřineseš od švadleny šátek"'. 

Slepička běžela ke švadleně: 

„Svadlenko, dej šátek studánce, 
studánka dá vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře — 
bojím se, bojím, že umře!“ 

Švadlena řekla: „Nedám ti šátku, dokud mi nepřineseš od ševce střevíčky". 

Slepička běžela k ševci: 

„Mistře, dej střevíčky švadlence, 
švadlenka dá šátek studánce, 
studánka dá vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře .— 
bojím se, bojím, že umře!" 

Švec řekl: „Nedám ti střevíčky, dokud mi nepřineseš od svině štětin". 

Slepička běžela ke svini: 



„Sviňko, dej ševci štětiny, 
švec dá střevíčky švadlence, 
švadlenka dá šátek studánce, 
studánka dá vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře — 
bojím se, bojím, že umře!" 

Svině řekla: „Nedám ti štětin, dokud mi nepřineseš od sladovníka mláta". 

Slepička běžela k sladovníkovi: 

„Sladovníče, dej svini mláta, 
svině dá ševci štětiny, 
švec dá střevíčky švadlence, 
švadlenka dá šátek studánce, 
studánka dá vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře — 
bojím se, bojím, že umře!" 

Sladovník řekl: „Nedám ti mláta, dokud mi nepřineseš od krávy smetany!" 

Slepička běžela ke krávě: 

„Kravičko, dej sladovníkovi smetany, 
sladovník dá svini mláta, 
svině dá ševci štětiny, 
švec dá střevíčky švadlence, 
švadlenka dá šátek studánce, 
studánka dá vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře — 
bojím se, bojím, že umře!" 

Kráva řekla: „Nedám ti smetany, dokud mi nepřineseš s louky travičky". 

Slepička běžela k louce: 

„Louko, dej krávě travičky, 
kráva dá sladovníkovi smetany, 
sladovník dá svini mláta, 
svině dá ševci štětiny, 
švec dá střevíčky švadlence, 
švadlenka dá šátek studánce, 
studánka dá vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře — 
bojím se, bojím, že umře!" 



Louka řekla: „Nedám ti travičky, dokud mi nevyprosíš s nebe rosičky!" 

Slepička prosila: 

„Nebe, nebíčko! Dej louce rosičky, 
louka dá krávě travičky, 
kráva dá sladovníkovi smetany, 
sladovník dá svini mláta, 
svině dá ševci štětiny. 
švec dá střevíčky švadlence, 
švadlenka dá šátek studánce, 
studánka dá vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře — 
bojím se, bojím, že umře!" 

Slitovalo se nebe nad kohoutkem a seslalo louce rosičku, louka dala travičku, kráva smetanu, 
sladovník mláto, svině štětiny, švec střevíčky, švadlena šátek a studánka vody. 

Slepička nabrala vody do zobáčku a jakmile ji kohoutkovi do krku vpustila, sklouzlo mu jadýrko               

dolů, kohoutek skočil na nožky, zatřepal křídloma a zakokrhal vesele: „Kokrhuhú!" 

 

 

 

 

Následující dva obrázky jsou zaměřeny na posloupnost dějů. V prvním obrázku určete 

vždy děj, jak jde po sobě.  

Druhý obrázek je určen k vytištění a rozstříhání obrázků. Potom jej vždy zamíchejte a 

následně poskládejte, jak jdou za sebou, případně k nim můžete přikládat správnou 

číslovku.  Jako výtvarnou činnost je skvělé vyrobit si vlastní obrázkový příběh a tuto 

posloupnost opět vytvářet.  

 

Další pracovní činností  může být vytvoření kartiček, kdy na jedné straně bude číslice a 

na druhé počet teček. Tyto pak následně rozstříhejte a zase správně sestavujte dohromady. 

 



 



 

 





 

 



 

 



 

 



 


