
POPLETENÝ DOMEČEK 
Když se vám nebude chtít číst 

https://www.youtube.com/watch?v=y2r39j5gCMo&feature=youtu.be 
 
To jsem se takhle jednou procházel kolem bříz a kolem olšinek. A najednou vidím uprostřed domeček 
se stříbrným mostem. Kdo nikdy neviděl domeček se stříbrným mostem, ten taky neví, jaké trápení 
ten domeček míval. Byl v něm veliký, velikánský zmatek. V tom domečku si totiž každý dělal, co chtěl. 
Byl tam pejsek a ten nehlídal, kocourek ten nemňoukal, míč, který neskákal a chlapec, který se 
nemyl! Domeček byl z toho nevrlý a říkal, jestli se to nezlepší, že se jednoho dne sebere, přejde 
stříbrný můstek a bude pryč a hotovo a basta fidli. A tak se na ten domeček dívám a copak to, 
domeček si zpívá, tichoučce si zpívá.  
„Dobrý den, domečku. Co je u vás nového?“ 
„Ále, děkujeme za optání, všechno klape. Umím takovou písničku, a co ji zpívám, jsou všichni 
ohromně hodní. Chceš? Já ti ji taky zazpívám.“ 
A domeček spustil: 
„Máma skáče, hlídá dům, 
klouček vylít k oblakům, 
míč mňouká, chytá myšky,  
pejsek svítí dolů z výšky, 
slunce myje nádobí, pak jde spát a nezlobí.“ 
Ale jen domeček dozpíval, už viděl, že se spletl. To si dal. Klouček písničku uslyšel, vyběhl z domku a 
šup, vzal to stodvacítkou k oblakům. Slunce zas naopak seskočilo, popadlo máminu zástěru a dalo se 
do mytí nádobí a hned jeden talířek rozbilo. Koukám, co teď bude na obloze místo slunce a on tam 
svítí pejsek. A míček mňouká. A nešťastná máma běhá kolem domečku.  
„Domečku, domečku, tys tomu dal. Honem zazpívej, jak to má být!“ A domeček zapěl: 
„Míček štěká, hlídá dům, 
máma skáče k oblakům,  
slunce honí myš a mňouká,  
kocour na ně z nebe kouká,  
pes si čistil botičky,  
teď si myje ručičky.“ 
„Ne, ne, ne, domečku! Zase je to popletené!“ A domeček se znovu nadechl: 
„Slunce hafá, hlídá dům, 
kočka skáče k oblakům,  
pejsek sedí, přede, mňouká, 
kluk jak slunce z nebe kouká, 
míč si myje pusinku, 
protože sněd‘ pralinku.“ 
„A jé jé jé jé jé, tak to bylo zase špatně. Honem, vzpomínej domečku jak má ta písnička být. No, 
honem, než míč vymlsá všecky pralinky, a slunce štěká, ale ne… Copak pejsek, ať si klidně mňouká, 
ale kluka nemůžeme nechat na obloze, nemůžeme! To tak, aby vycházel a zapadal. Ještě by si 
natloukl nos, až by zapadal za hory, jé jé jé jé jé, už zapadá, bez čepice bos, natluče si nos. Domečku, 
honem zazpívej písničku, jak má být.“ 
„Pejsek běhá, hlídá dům, 
míček skáče k oblakům, 
sluníčko se culí z výšky,  
kocour číhá, chytá myšky,  
kluk si myje pusinku 
a poslouchá maminku.“ 
Uf, to jsme si oddechli. Já, i domeček. Ještě že si domeček v poslední chvíli vzpomněl, jak je ta 
písnička správně. Pozor domečku, aby ses zase někdy nespletl. Viďte, děti? 

https://www.youtube.com/watch?v=y2r39j5gCMo&feature=youtu.be


 

K TEXTU 
 

Chtěl bys bydlet v takovém popleteném domečku? Bylo to legrační, že ano? Ale co kdyby to domeček popletl jako s tím 
klukem a ty bys zapadl za hory? Proto máme každý doma své místo a povinnosti, viď? O co doma pečuješ ty? Uklízíš i 
pokojíček? Nebo dokonce pomáháš i mamince a tatínkovi? Víš třeba to, kam patří nádobí, odpadky nebo oblečení? 

Jako máme ve školce pravidla, která se musí dodržovat, tak taková pravidla jsou i pro dospěláky a mamka s taťkou je 
musí také dodržovat jako všichni ostatní. Ale co u vás doma, máte také nějaká, aby si nedělal každý, co chtěl jako v té 
pohádce? Dodržuješ je? A jestli žádná nemáte, můžeš nějaká vymyslet. Ale pozor, vzpomeň si, že i ve školce jsme si je ve 
třídě domlouvali společně, aby je každý znal a souhlasil s nimi. 
 

Jaká byla pohádka? 
otázka odpověď 
JAKÝ BYL MOST U DOMEČKU? stříbrný 

KDO VŠECHNO BYDLEL V DOMEČKU? 

pejsek 
kocourek 
míč 
kluk 
maminka 

KDO SNĚDL PRALINKU? míč 

KOLIKRÁT TO DOMEČEK POPLETL? třikrát 

JAK JE TA PÍSNIČKA SPRÁVNĚ? 

Pejsek běhá, hlídá dům, 
míček skáče k oblakům, 
sluníčko se culí z výšky,  
kocour číhá, chytá myšky,  
kluk si myje pusinku 
a poslouchá maminku. 

 

Zopakuj si, co už víš 
Tvé jméno je. 

Tvé příjmení je. 
Jméno obce, kde bydlíš, je. 

Ulice (pokud v obci jsou) a číslo vašeho domu je. 
Kolik je ti roků. 

 
S kým bydlíš. 

Jméno maminky je. 
Jméno tatínka je. 

Jména sourozenců jsou. 
Kdo ze sourozenců je mladší a kdo starší. 

Kde maminka pracuje. 
Kde tatínek pracuje. 
Jména babiček jsou. 
Jména dědečků jsou. 

 

Úkol: 
 Nakresli, kde bydlíš. 

 Nakresli vaši rodinu. 
 
 

  



HÁDANKY 
 

hádanka odpověď 

Mám města, ale ne domy. Mám hory, ale ne 
stromy. Mám řeky, ale ne ryby. Kdo jsem? 

MAPA 

I když mluvit nedovede, mazlí se a tiše přede. 
Běhá ve tmě, chodí tiše vždyť má tlapky jako z 
plyše. 

KOČKA 

Létá vzduchem, motýl to není, koulí sudy, Honzík 
to není. Skáče, hopsá, vidíš ho, viď? Nestůj, 
koukej, honem ho chyť. 

MÍČ 

 
 
 
 

JAZYKOLAMY 
Zkusíš si říct tato slova nebo krátké věty? Ale pozor! Nepolámej si při tom jazýček nebo si na něm 
neudělej uzlík!  Potrénuješ to tak, abys to řekl bez chyby? Zkuste si doma zasoutěžit, kdo udělá 
v jazykolamech méně chyb.  
 

Máma má málo máku. 

Má máma má malou zahrádku. 

Kotě v bytě hbitě motá nitě. 

Je připraveno psí šestispřeží? 

 
 
 
 

BÁSNIČKY 
 

První cihla, druhá, třetí. ukazujeme počet na prstech  
Pojďte stavět všechny děti!  pobídka, ukazujeme rukama  
Každý přidá ruku k práci,  stojíme, ruce střídavě  
není teď čas na legraci.  kroutíme hlavou „ne“  
Až dům z cihel postavíme,  stojíme, ruce spojené nad hlavou (domeček)  
společně se pobavíme.  poskoky snožmo, tleskáme 
 
 
Dům s veselou náladou 
ráno běhá zahradou. 
Tu zaštěkal na něj pes, 
dům zakopl o pařez. 
Vše je vzhůru nohama, 
děti, táta a máma. 
Poděšeně volá máma: 
Jéminkote! Krindapána! 
Táta bručí: Vím to jistě, 
dům musí stát na svém místě. 
Po zahradě běhá dům, 
tydli tydli tydli dum! 



Popletený domeček 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Dokresli domečky tak, aby byly úplně stejné jako ten, který je na prvním místě v řadě. 
 

  

 

 

  

  

 

 

  



Dokresli domeček, který v řádku chybí. Pozor každý domeček, může být v řádku i ve sloupečku pouze 
jednou! 

 
    

    

    

    

 
 
 

V levé síti jsou zakresleny obrázky jako v mapě, jak to bylo popletené okolo domečku. Zakresli to stejné do 
připravené pravé sítě do vyznačených míst (čtverečky silnější čarou). 

 

   

   

   

   

   

 
 

 

    

     

    

    

 
 

 

  

 
 

  
 

 

 

 

 

  



Dokresli domečku tašky na střeše, oblohu i zem a nezapomeň na záclonku, kterou nám dala maminka do okna. 

  



Obtáhni dráhu, kudy slunce zapadalo z oblohy.  

  



Postav si domeček. 

Postavit dům, ten trvá, ale víš, že vyrobit domeček není až tak těžké? A do takového domečku si můžeš navrhnout sám, 

co se ti zlíbí Stačí třeba krabice, nebo malé krabičky, které slepíš, takže potom lepidlo a pokud máš tak i barevný papír. 

A teď můžeš kompletovat a vymýšlet. Jen to nepopleť jako ten náš domeček!  

Pro koho bude ten tvůj domeček? Pro panenku? Pro vojáčka? Nebo pro plyšáčka, nějaké zvířátko nebo třeba pro 

dinosaura? Nebo si navrhneš takový domeček, ve kterém bys chtěl bydlet ty sám? 

Nejdůležitejší rada…: Hlavně si to užij…;-) 

  

  



 



 

  



 


