
Dobrý den, naši MEDVÍDCI, 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 „PROFESE…“, ve kterém se budeme věnovat povolání. Pracovní listy jsou povinné. 
Po otevření školky si hotové listy předáme.  

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, napište nám na email: skolkabulharska@seznam.cz 

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

Mějte se krásně, mějte pevné nervy a dávejte na sebe pozor. 

Vaše paní učitelky z MEDVĚDÍ třídy 😊  

1. Seznámení s básničkou ,,Povolání” 
 - vystřihni a poskládej  
2. Kdo nám pomáhá? 
3. Poznej a vymaluj tyto auta?  
4. Spojování 
5. Každy den si vymaluj vagónek ať víš, kdy zase půjdeš do školky. 
6. Komu patří jaké auto? 
7. Hádanky 
8. Grafomotorika - Horní oblouk ,,Hasiči” 
9. Geometrické tvary ,,knoflíky na šatech” 
10. Stříhání - vlnovky ,,vlasy” 
11. Hledání stejných písmen/znaků 
12. Kresení vlastní představy ,,čím budu” 
13. Tvoření ,,kominík” 

Odkazy: 
Kristýna a Kája - Řemesla 

Míša Růžičková - Hlava, ramena  
 

Dělání  

DISTANČNÍ VÝUKA - MEDVÍDCI

https://www.youtube.com/watch?v=Pfw7nieQPQM
https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY
https://www.youtube.com/watch?v=pYadWSoyMHY
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POVOLÁNÍ

Každý má své povolání, 
práci, čili zaměstnání. 
Jeden třeba dobře vaří, 
jinému se v hudbě daří. 
Další dobře sportuje, 
jiný moři holduje. 
Jeden učí malé děti, 
jiný zase mete smetí. 
Někdo třeba lidi léčí, 
další umí spoustu řečí.



 HASIČI 

Neber sirky do dlaní, 
nejsou přece na hraní. 
Ty teď krčíš rameny, 
a já hasím plameny. 

              POLICISTA 

        Ráno stráží policista 
        Na cestě ta bílá místa. 
        Když dá povel, auta stojí, 
        My můžeme v klidu projít. 

    ZÁCHRANÁŘ 

Když se stane nehoda 
nebo není pohoda. 
Musí přijet záchranáři, 
jejich maják jasně září. 

KDO NÁM POMÁHA? 

Jak poznáš policistu, hasiče či záchranáře? V jakých situacích je potřebujeme? 
Na jaké číslo voláme, když potřebujeme jejich pomoc?
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Hádanky  

Vezme nůžky, šmiky, šmiky,    Že vám auto nechce jet, 

připraví tě o culíky.       ani zpátky, ani vpřed. 

Najednou jsi někdo jiný,     Tenhle chlapík vám ho spraví, 

cizí hlava – stejné džíny.      objedete celý svět. 

(Kadeřnice)       (Automechanik) 

Po dortu jak po papíře,      Střeží naše bezpečí, 

kreslí sáčkem sladké mříže.    neleká se, nebrečí. 

A na piškotovém bříšku,     Počíhá si na lupiče, 

dělá ze šlehačky mřížku.     pochytá je bez řečí. 

(Cukrář)       (Policista) 

Kdo vás učí počty děti,     Šije pláště, vesty, šaty, 

od nuly až do deseti.      kalhoty a sukně taky. 

Od deseti zas zpět k nule,     Šije šaty na tělo, 

kdo vás zkouší u tabule.     aby nám to slušelo. 

(Učitel)       (Švadlena) 

Když vás někdy v krku pálí,     Mrká čočkou na děti, 

vosa štípne, svíčka spálí?     jednou, dvakrát, potřetí. 

Odřete se pádem z výše,     Usmívat se, nehýbat! 

kdo vám léky předepíše?     Pozor! Ptáček vyletí. 

(Lékař)       (Fotograf) 

Trámy, hoří, střecha padá,     Vaří, peče, smaží, dusí, 

jedem k ohni, tradá, tradá.     vařečku má, tu mít musí. 

Velitel už nasedá,      K téhle práci je prý nutná, 

zachráníme, co se dá!     tak už jezte, ať vám chutná. 

(Hasič)       (Kuchař) 
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