
Vycházka s kocourkem Tomem k vodě
Dnes se půjdeme, děti, podívat s kocourkem Tomem k rybníkům. Poznáme 
živočichy, kteří žijí přímo ve vodě nebo se pohybují v její blízkost. Určitě 
jste už u nějakého takového rybníku s rodiči byli a zvířátka hravě 
poznáte.
Nejprve ale zkuste s rodiči vyluštit obrázkovou hádanku. U každého čísla 
je obrázek, název obrázku rodiče doplní do řádku se stejným číslem. 
Pokud všechny řádky vyplnite společně správně, uprostřed se vám objeví 
název rybníčku, ve kterém bydlí jedna pohádková  postavička. Uričtě ji 
všichni znáte. Tak to zkuste. Držím vám palce.



Kocourek Tom dostal chuť na rybičku. Pomoz mu je ulovit. Njeprve vykresli 
márček s písmenem A - světle modře, s písmenem E - tmavě modře a s 
písmenem O - pruhovaně (střídej svěle a tmavě modrou). Stejně tak 
vybarvi i rybičky. S písmenem A bude světle modrá ... 



Pozorně si prohledni obárzek a spočítej, kolik želviček plave v rybníku - 
vybarvi stejný počet trojúhelníků. A kolik plave v rybníce žabiček? Vybarvi 
stejně počet čtverců.



U Horního rybníka žijí také zvířátka. Každé tam má svoje místo. Vystřihni 
kachnu, labuť a kapra a nalep je do rybníka. Čápa nalep pod rybník, 
vážku nad rybník a žábu vpravo vedle kamene.



Do Dolního rybníka se nastěhovala různá zvířátka. Všechna si je pojmenuj 
a pastelkou přeškrtni ta, která do rybníku nepatří. Ostatní můžeš 
vybarvit.



I na Pecce máme velký rybník - je to rybník, kterému se říká Wolfák. 
Možná jste tam s rodiči byli an procházce, a když ne, určitě se tam 
vydejte. Možná tam uvidíte kačenky. Ty které plavou doprava, vybarvěte 
zeleně a ty, které plavou doleva, budou hnědé.



U Nové Pkay je zase rybník, kterému se říká Bahňák. U něho uvidíme 
žábu, kapra a kachnu. V rámečku pod čarou rozstříhej písmenka a 
správně je přilep do prázdných políček ke zvířátkům.



Najdi a vymaleuj písmekan, která tvoří slovo  Ž R A L O K. 



Z pohádek zném, že zlatá rybka dokáže splnit kdejaké přání. Naše rybka z obrázku není zlatá, ale když 
budeš chtít, můžeš si ji podle sebe krásně pohádkově vybarvit. Určitě ti udělá velikou radost.



Mildé děti,
než nám skončí školka a půjdema na velké prázdniy, kdy si budeme užívat 
hodně sluníčka, vody, výletů a odpočinku, budou mít ještě v měsíci červnu 
někteří kamarádi svátek a narozeniny. Tak jim dohromady přejeme hodně 
zdravíčka, sluníčka, ať jsou veselí a spokojení. Dnes od nás dostanou 
zmrzlinu, kterou jim můžete vybarvit.

Až půjdete s rodiči na opravdickou zmrzlinu, tak ať vám hodně chutná.

Zmrzka k svátku je pro 
Toničku a Tobiáška

Zmrzlina k narozenínám je pro
Vašíka (7), Barunku Žlabovou (7)
Nelinku Nguyen (5), Miriamku (5)
a Terezku Munzarovou (4).


