
PAMPELIŠKA

     Bylo jednou jedno malé semínko. Jen tak
leželo v trávě a čekalo, až zaprší. Tu se přihnal
mráček, utrousil pár deštivých slziček a to malé
semínko se vsáklo do hlíny. Sluníčko svítilo, z
mráčku občas zapršelo a z našeho semínka
vyrostla krásná květinka – pampeliška. Ta
květinka měla krásné žluté vlasy jako sluníčko. 
  
     Postupem času začaly tyto vlásky bělat. Z
pampelišky se stává maminka. Ochraňuje svoje
dětičky, a to dá práci, panečku! Chrání je před
větrem. Její dětičky jsou totiž semínka na její
bílé hlavičce. Až maminka všechny spočítá a
ujistí se, že nikdo nechybí, dá každému pusinku
a zavolá větříček. Dětičky se připraví na dlouhou
cestu do světa, už se moc těší. Včeličky jim vyprávěly, že je svět plný vůní a barev. 
Větříček pak  zafouká, zamává na pozdrav a roznese děti na všechny strany. 

     A co se bude dít potom? Počkáme na mráček, až zaprší a z našich dětiček, 
semínek, pak vyrostou nové pampelišky, stejně krásné, jako jejich maminka.

Víte že:

• pampeliška patří mezi léčivé rostliny?
• si můžete z pampelišek vyrobit pampeliškový med, čaj, či sirup?
• jsou pampelišky velmi přínosné pro včeličky?



Úkol k vytisknutí: Vystřihni kruhy pod obrázkem a nalep dle časové
posloupnosti



CO POTŘEBUJÍ KVĚTINY K ŽIVOTU

Všechny květiny potřebují ke svému životu SVĚTLO

Některé více, některé méně. Proto jsou květinky, které mají rády sluneční paprsky a 
jiné se raději schovávají ve stínu. Naše pampeliška má sluníčko moc ráda.

Dále potřebují k životu VODU  

Nejlépe  dešťovou, ale pokud je velké sucho, chodíme některé květinky zalévat. Opět 
jsou květinky, které pro svůj život potřebují vody hodně a jiné méně. Naší pampelišce
stačí voda dešťová.

POPIS KVĚTINY
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MŮŽETE SE NAUČIT ŘÍKANKU A PÍSNIČKU

Pampeliška

Pampeliška v trávníku,
rozložila svou sukýnku.
Žluťoučká je velice,
jako slunce v Africe.
Včeličky ji rády mají,
na kvítka si usedají.
Děti si je trhají,
věnečky z nich dělají.

Poslechněte si písničku o pampelišce. Pokud se vám bude líbit můžete se ji i
naučit.

Pampelišky- písnička - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=b0THdwVMwb0


P A M P E L I Š K A 
• vytleskej slovo pampeliška
• z kolika slabik se slovo skládá
• na kterou hlásku slovo začíná a na kterou končí
• pozorně si prohlédni slovo pampeliška – ve slově jsou dvě stejná písmenka, 

poznáš, která to jsou
• uhodneš zvířátko, které je ukryto ve slově

pampe-liška

POZNÁŠ I JINÉ JARNÍ KVĚTINY – ZKUS JE POJMENOVAT



Úkol k vytisknutí: Pokus se v tabulce najít všechna písmena ze slova pampeliška
a ta písmena vybarvi

P A M P E L I Š K A – zde si můžeš písmena, která najdeš, postupně škrtat



Úkol v vytisknutí: Vítr odfoukává semínka – spoj semínka s pampeliškou tak,
jak je u jednoho ze semínek již znázorněno



Úkol k vytisknutí

Horní obrázek:
• vybarvi ten obrázek, který je v řadě poslední
• zakroužkuj ten obrázek, který se nachází mezi beruškou a sedmikráskou 
• podtrhni obrázek, který je v řadě třetí

Dolní obrázek:
• přeškrtni obrázek, který je hned za včeličkou
• vybarvi obrázek, který se nachází vlevo od berušky
• zakroužkuj obrázek, který se nachází vpravo od sedmikrásky



Úkol k vytisknutí: Zahradníkovi se poztrácely předměty, pomůžeš mu je najít –
obrázek nahoře vybarvi stejnou barvou jako nalezený obrázek dole



Náměty na pracovní a výtvarnou činnost

       



Na procházce s rodiči, můžete cestou najít vše, co vidíte na obrázku. Pokud
chcete, obrázek si vytiskněte a nalezené věci si odškrtávejte.
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