
Dobrý den,

dnes začneme krátkou pohádkou o semínku:

Myška a semínko

Myška spala ve své komůrce pod zemí. Spalo se jí moc dobře, protože Zima už neměla takovou sílu a 
myška se nemusela bát, že ji studený Mráz bude chtít vlézt do komůrky. Jaro už čekalo, až mu Zima 
předá vládu a Sluníčko hřálo a snažilo se probudit zelenou travičku a semínka jarních květin ze 
zimního spánku. Smálo se na celý svět. Myška se rozhodla, že vyleze ráno z komůrky a proběhne se 
po čerstvě vyrašené travičce pozdravit Sluníčko. 

Ráno myšku probudil divný zvuk: „Křup, křup-křup, křup….“ ozývalo se z rohu komůrky, kde měla 
myška poslední semínko, které jí zbylo ze semínek, jež nasbírala na podzim. A protože bylo poslední, 
schovala ho do peřinky, aby mu nebyla zima. 

Z peřinky najednou vykoukl malý prstíček a snažil se provrtat skrze komůrku ven nad zem. Myška 
přiběhla k semínku a zaťukala na peřinku: „Ťuky ťuk. Semínko, jsi tam?“

„Ahoj myško, jsem tady. Zrovna jsem se probudilo, venku svítí sluníčko a přichází jaro, viď?“ 
odpovědělo semínko.

„Jak jsi to, semínko, poznalo?“ divila se myška.

„Cítím, jak sluníčko více hřeje. Prohřálo půdu až sem dolů a já cítím to příjemné teplo. Až se dostanu 
ven z komůrky, pozdravím sluníčko svými lístečky, kterými budu dýchat. Nechám tady dole pod zemí 
svoje kořínky, kterými budu pít vodu. A pak už budu jenom růst a růst a nakonec vykvetu.“ Semínko 
se usmálo na myšku a za chviličku našlo cestičku ven nad zem. 

Po čase, kdy už mělo první lístečky a svými kořínky vypilo dostatek vody, začalo růst a vyrostla z něj 
krásná květina. Vždycky když šla myška kolem, květina jí voněla na pozdrav.

Práce s textem: 

1. Kdo spal v komůrce pod zemí?

2. Jaký zvuk vydávalo semínko schované v peřince v rohu komůrky?

3. Čím bude semínko dýchat až se dostane nad zem?

4. Čím semínko pije vodu pod zemí?

5. Co po čase vyrostlo ze semínka?

   

Podívej se na s rodiči na video :

 https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik



Prohlédni si s rodiči obrázky a vyprávěj, co na obrázcích vidíš.


