
Dobrý den, naši zelenáčci, maminky a tatínci       

 

Bohužel nám nastala opět situace, kdy byla naše školka 

uzavřena. Přecházíme tedy na distanční výuku, která 

Vám snad trošku dny bez školky zpříjemní. Na tento 

týden máme téma „Až já budu velká, bude ze mě…“, 

ve kterém se budeme věnovat povolání. Pracovní listy 

jsou povinné pro předškoláky. Po otevření školky si 

hotové listy předáme.  

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, napište nám na 

email: skolkabarevna@seznam.cz 

Budeme rády, pokud nám pošlete i nějaké fotografie z Vašeho domácího 

tvoření       

Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor. 

Vaše paní učitelky ze zelené třídy       

 

AŽ JÁ BUDU VELKÁ, BUDE ZE MĚ… 

• Jaké známe povolání?  

• Kde pracují moji rodiče?  

• Co potřebují jednotlivá povolání k práci?  

• Čím bych chtěl/a být až budu velký/á? 

 

PŘEDŠKOLÁCI: 

• kuchařka – nejdříve obtáhnout, poté dodělat spirály 

• hasič – obtáhnout a vybarvit 

• hasiči – obtáhnout a vybarvit 

• vybarvit věci, které potřebuje hasič 

• vybarvit věci, které potřebuje záchranář 
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STŘEDŇÁCI: 

• dokreslit hasičovi žebřík a vybarvit 

• spojit správné dvojice a vybarvit  

MALÁCI: 

• omalovánky 

VÝROBKY: 

• kominík 

• kuchařská čepice 

AKTIVITY: 

• pexeso 

• rozdělování knoflíků/kolíčků/špejlí do sklenic podle počtu 

• sbírání víček/knoflíků pomocí kolíčků 

• hádanky (dole v příloze) 

 

BÁSNIČKY 

KUCHAŘ  

V husté páře mezi hrnci  

peče kuchař husičku.  

Hlady ti už v břiše kručí,  

vydrž ještě chviličku.  

 

POPELÁŘ  

Máme plnou popelnici,  

spoustu špíny, smetí v ní.  

Necháme ji na ulici,  

popelář ji vyprázdní. 

ŠVADLENKA  

Šiju, šiju halenku,  

pro mámu i Alenku.  

Jehlu mám a nitě k tomu,  

šikovná jsem, věřte tomu! 



PÍSNIČKY: 

„Dělání, dělání“ 

https://www.youtube.com/watch?v=jLG1ILNKQp0 

 

„Míša Růžičková – Popeláři“ 

https://www.youtube.com/watch?v=rjLDFNpU7uA 

 

„Míša Růžičková – Sanitka“ 

https://www.youtube.com/watch?v=-xOPK2BISlk 

 

„Míša Růžičková – Hasičská“ 

https://www.youtube.com/watch?v=IklJxRN5px8 

 

POHÁDKY: 

„Bořek stavitel“ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnr511dfmw0m1cnK6xZL2_sT61O46V3O9 

 

„Pat a Mat – Chleba“ 

https://www.youtube.com/watch?v=FUR8Xreq8SM 

 

„Pat a Mat – Tapety“ 

https://www.youtube.com/watch?v=sebkjBe-Hu4 

 

„Pat a Mat – Malování“ 

https://www.youtube.com/watch?v=TxMA3CvlcqA 
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HÁDANKY 

Vezme nůžky, šmiky, šmiky, 

připraví tě o culíky.  

Najednou jsi někdo jiný, 

cizí hlava – stejné džíny.  

(Kadeřnice) 

 

Po dortu jak po papíře,  

kreslí sáčkem sladké mříže. 

A na piškotovém bříšku, 

dělá ze šlehačky mřížku. 

(Cukrář) 

 

Kdo vás učí počty děti, 

od nuly až do deseti.  

Od deseti zas zpět k nule, 

kdo vás zkouší u tabule. 

(Učitel) 

 

Když vás někdy v krku pálí,  

vosa štípne, svíčka spálí? 

Odřete se pádem z výše, 

kdo vám léky předepíše? 

(Lékař) 

 

Trámy, hoří, střech padá, 

jedem k ohni, tradá, tradá.  

Velitel už nasedá, 

zachráníme, co se dá! 

(Hasič) 

 

Vaří, peče, smaží, dusí, 

vařečku má, tu mít musí. 

K téhle práci je prý nutná,  

tak už jezte, ať vám chutná. 

(Kuchař) 

 

Že vám auto nechce jet, 

ani zpátky, ani vpřed. 

Tenhle chlapík vám ho spraví,  

objedete celý svět. 

(Automechanik) 

 

Střeží naše bezpečí, 

neleká se, nebrečí. 

Počíhá si na lupiče,  

pochytá je bez řečí. 

(Policista) 

 

Šije pláště, vesty, šaty, 

kalhoty a sukně taky.  

Šije šaty na tělo, 

aby nám to slušelo. 

(Švadlena) 

 

Mrká čočkou na děti, 

jednou, dvakrát, potřetí. 

Usmívat se, nehýbat!  

Pozor! Ptáček vyletí. 

(Fotograf) 


