
DOBRÉ RÁNO

Jednoho dne skřítek Zvídálek spinkal ve svém pelíšku, 

když v tom jej něco pošimralo na tváři. 

Byly to teplé paprsky jarního                    .      

Vyskočil z postýlky, umyl se, oblékl, a už pospíchal na naši zahrádku, 

aby se pokochal pestrobarevnými kvítky, o které se děti z mateřské 

školy starají a chodí je obdivovat. 

Dnes je tu však ticho a prázdno a děti nikde. Rozhodl se, že se zatím bude 

o květinky starat sám a až se děti vrátí, jistě mu zase budou pomáhat.

Nejprve pohladil sněženky  a krokusy                        , 

které na sílícím sluníčku už odkvétaly a těšily se, že se brzy uloží 

a vyspinkají ve své cibulce, ze které vyrůstají. Pak přivoněl ke žlutým 

narcisům                         , které děti minulý týden zasadily do záhonku,

a už pelášil zaťukat na poupata tulipánů                              , 

aby se také brzy otevřela a naše zahrádka byla ještě krásnější. 



Pak oběhl celou školku a objevil opuštěný petrklíč                              . 

Chvíli u něj poseděl a popovídal si s ním, aby mu tam nebylo samotnému 

smutno a slíbil mu, že ho zase brzy přijde navštívit. 

Nakonec nabral do konvičky trošku rosy a osvěžil jí všechny 

sedmikrásky                              a fialky                         , 

které rostly volně v trávě, a že jich bylo. To takového malého skřítka úplně 

vyčerpá, a tak se naposledy rozhlédl, vdechl  omamnou vůni mohutně 

kvetoucí zlatice                         , usmál se a šel s dobrým pocitem spát. 

Však zítra je také den. 
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Úkoly skřítka Zvídálka pro tento týden:

1. Přečti si s rodiči několikrát pohádku 

a zkus sám doplňovat názvy květin podle obrázků.

2. Můžeš zkusit mamince nebo tatínkovi 

povyprávět podobnou pohádku sám.

3. Vytiskni, nastříhej a zahraj si minipexeso.

4. Dobře si prohlédni obrázky minipexesa a uhodni, 

kterou květinku skřítek Zvídálek neviděl na zahrádce 

naší mateřské škole.

5. Vytleskej názvy květin, můžeš zkusit spočítat slabiky.

6. Urči první a poslední písmenko názvu květiny 

- středňáci, předškoláci.

7. Nakresli zahrádku plnou květin  

- nejmenší děti dle své fantazie,

- předškoláci a středňáci tak, aby na zahrádce bylo 

5 sněženek, 3 fialky, 2 narcisy a 1 tulipán, pak můžeš obrázek

domalovat podle své představy.

Moc se těšíme, na fotky tvých výrobků a obrázků, 

tvoje paní učitelky a skřítek Zvídálek.


