
PODMOŘSKÝ
SVĚT

V jednom moři žila malá mořská víla a ta se
jmenovala Beatka. Jako každá mořská víla si ráda
hrála s rybkami, trhala mořské řasy, pletla z nich
věnečky a závodila s delfíny. Taky ráda sedávala u
břehu moře a sledovala lidi.

Líbili se ji všelijaké věci, které si s sebou lidé brali k moři. Třeba míč, se kterým si házeli, 
nebo ploutve. Nejvíce se jí líbilo nafukovací lehátko, které patřilo jedné malé holčičce. Chtěla 
si ho vyzkoušet. A tak když se holčička nedívala, víla připlavala a lehátko si vzala. Plavala na 
něm a moc si ho oblíbila. Bylo to úžasné, nemusela vůbec hýbat ocasem a jenom se nechala 
houpat na vlnách moře.

Jenže tehdy uslyšela pláč. Byla to ta malá holčička, které se nafukovací lehátko ztratilo. A 
holčička plakala a plakala. Víla se zastyděla, přece se ani nezeptala , jestli si to lehátko může 
půjčit.

Opatrně, aby se jí holčička nelekla připlula ke břehu a holčičce lehátko vrátila. Holčička 
nevěřila svým očím. Opravdová mořská víla a je tak krásná. Beatka se holčičce omluvila a 
nabídla jí, že ji ukáže svoje podmořské království a seznámí ji se svými kamarády. Holčička s 
nadšením souhlasila, ale poté zesmutněla. „Ale já přece neumím dýchat po vodou, můžu se 
utopit.“ Víla mávla kouzelnou hůlkou a holčička se proměnila v mořskou pannu. „Teď už se 
nemusíš bát, a až se vrátíme, proměním tě zase zpět.“ 

A tak začalo jedno velké podmořské dobrodružství….



Nejprve chtěla Beatka seznámit holčičku s delfíny.
Delfíni jsou velmi společenští a umí skákat nad hladinou vody.
Dokonce dokáží díky ocasní ploutvi poskakovat po hladině.

Delfíní show
https://www.youtube.com/watch?v=XM15n2exek0 

Delfín má:

ocas nebo křídla

Delfín žije: 

 na pláži nebo v moři

Delfín umí hrát:

 s míčem nebo lukem a šípy

Delfín se živí:

hamburgerem nebo rybami

https://www.youtube.com/watch?v=XM15n2exek0


MD – vybarvi kteří skáčou nahoru a dolu, SD – vybarvi všechny delfíny dle pokynu níže



Když si holčička pohrála s delfíny, vzala ji Beatka za paní chobotnicí. 
Chobotnice je královna převleků. Dokáže měnit barvy, aby se ubránila
před nepřítelem. Dokonce umí být i puntíkovaná. Patří do řádu
hlavonožců.

Královna převleků
https://www.youtube.com/watch?v=IXhwmpsdKwg 

NAJDI 10 ROZDÍLŮ

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


SD - KOLIK MÁ CHOBOTNICE CHAPADEL – zapiš číslicí nebo udělej stejný počet teček

CHOBOTNICE MÁ 8 CHAPADEL – správnou chobotnici zakroužkuj



MD - BAREVNÉ CHOBOTNICE – spoj chobotnici se stejnou barvou pod obrázkem, barvy
pojmenuj

SPOČÍTEJ, KOLIK JE CHOBOTNIC DOHROMADY



Cestou se musela holčička a mořská víla Beatka ukrýt do bezpečí před 
hrozivým žralokem. Žraloků existuje spousta druhů a někteří z nich 
jsou hodně nebezpeční. Mají protáhlé tělo a ostré zuby. 

VYSTŘIHNI SI ŽRALOKA A NALEP MU ZUBY



• SD, MD - NAJDI STEJNÉ DVOJICE – spoj je čarou, žraloka a delfína zakroužkuj

• SD - RYBY, KTERÉ NEPATŘÍ DO MOŘE PŘEŠKRTNI

• SD, MD – NÁZVY RYB VYTLESKEJ

• SD – URČI POČÁTEČNÍ HLÁSKU VE SLOVĚ



Když byla holčička s Beatkou v bezpečí, vydali se najít mořského
koníka, se kterým Beatka často pořádá závody. Hlava mořského
koníka částečně připomíná hlavu koně. Vyskytuje se na mořském
dně.

 KONÍKA SI MŮŽEŠ VYKRESLIT



NAJDI STEJNÉ MOŘSKÉ KONÍKY A SPOJ JE



Když si s mořským koníkem Beatka zazávodila, vzala holčičku za 
starou mořskou želvou. Kolika let se dožívají není úplně jisté, ale 
odborníci tvrdí, že možná až 100 let. Želva holčičce vysvětlila, že 
existuje více druhů mořských želv. Líhnou se z vajíček, které kladou
na pláži do teplého písku.

VÝVOJ ŽELVY – začni u vajíčka



ČASOVÁ POSLOUPNOST – rozstřihni a správně slep



Když se holčička vydala na další průzkum podmořského světa, úplně
se polekala. „Beatko, co se to stalo? Hvězdy z nebe spadaly do moře?
Jak je to možné?“ Beatka ji uklidnila, a vysvětila, že se nejedná o
hvězdy z oblohy, ale o mořské hvězdice, Hvězdice mohou být různě
veliké a mít všelijaké barvy.

SEŘAĎ HVĚZDICE DLE VELIKOSTI

KTERÁ HVĚZDICE DO ŘADY NEPATŘÍ



SPOJ SPRÁVNĚ PŮLKY OBRÁZKŮ



Holčičce se v podmořském světě moc líbilo – netušila, že se pod vodou 
nachází tolik živočichů a těch barev. Chtěla vidět velrybu, perlorodku, 
rybičku klauna a spoustu dalších. Měla tolik otázek. Ale už  byla velmi 
unavená a ospalá. Beatka ji vzala zpátky na pláž a kouzelnou hůlkou ji 
proměnila zpátky na člověka. Poté ji holčička darovala nafukovací 
lehátko a Beatka ji slíbila, že spolu brzy podniknou další výpravu do 
mořských hlubin.

SPOJ STÍNY



VYBARVI DLE ZADÁNÍ



DOKRESLI



OBTÁHNI NĚKOLIKRÁT KAŽDOU VLNKU



PUZZLE – MOŘSKÁ VÍLA BEATKA



Ke každému moři patří také lodě a na nich námořníci :-)

písničku si můžeš poslechnout

https://www.youtube.com/watch?v=oHYN94ie42E 

zatanči si na námořnickou písničku

https://www.youtube.com/watch?v=WnVU1g1KqE4 

https://www.youtube.com/watch?v=WnVU1g1KqE4
https://www.youtube.com/watch?v=oHYN94ie42E
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