
Milí rodiče Hvězdiček, 

při řízených činnostech v tematickém bloku o pohádkách jsme měli v plánu 

v tomto období pohrát si s pohádkou O koblížkovi. Vzhledem k nastalé situaci 

jsme však toto neměli možnost realizovat. Nabízíme Vám a především Vašim 

dětem tedy alespoň touto formou takovou malou cestu do pohádky O koblížkovi. 

Průběžně Vám budeme na web umisťovat různé pracovní listy pro děti, které si 

můžete vytisknout a s dětmi vypracovat. Pro lepší orientaci budou očíslované. Tak 

ať se daří!  

Hezky si to užívejte a buďte všichni zdraví!  

Vaše třídní učitelky. 

 

 

Pohádka O koblížkovi 
 

V jedné malé chaloupce, na kraji lesa, žil dědeček a babička. Jednou ráno dostal 

dědeček chuť na koblížek. A tak šel za babičkou a poprosil ji: „Babičko, prosím 

tě, usmaž mi dnes k snídani koblížek. Dostal jsem na něj velikou chuť.”  

Babička se tedy dala do přípravy koblížka. Vzala trochu mouky, trochu smetánky, 

vajíčko a cukr, udělala těsto a na másle koblížek usmažila. Pak ho položila na 

okno, aby vychladl. Jenže koblížek byl neposeda. Chvíli kouká nalevo, chvíli 

napravo, támhle je louka a tam ves, tam je cesta, za ní les. A už se po té cestě 

kutálí pryč. Kutálí se kolem té louky, až do lesa. 

Hned na kraji lesa potká zajíce. Zajíčkovi se sbíhají sliny a říká: „Koblížku, 

koblížku, já tě sním!” A už se olizuje. 

„Nejez mě, zajíčku, zazpívám ti písničku.” Zajíček nastražil uši a koblížek se dal 

do zpěvu: 

„Já koblížek, koblížek, 

na sýpce metený, 

smetanou mísený, 

na másle smažený, 

na okénku chlazený. 



 

Dědečkovi jsem utekl,  

babičce jsem utekl,  

a tobě, zajíčku,  

uteču taky!”  

A kutálel se rychle pryč, až se za ním prášilo. Než se zajíček vzpamatoval, byl už 

koblížek pryč.  

Kutálel se dál a potkal šedého vlka. Vlk byl stále hladový, jako každý správný vlk, 

a tak zastoupil koblížkovi cestu a povídá: 

„Koblížku, koblížku, já tě sním!” A už na něj cení zuby. 

„Nejez mě, vlku, zazpívám ti písničku.” Vlk tedy zavřel tlamu a koblížek se dal do 

zpěvu: 

„Já koblížek, koblížek, 

na sýpce metený, 

smetanou mísený, 

na másle smažený, 

na okénku chlazený. 

 

Dědečkovi jsem utekl,  

babičce jsem utekl,  

zajíčkovi jsem utekl, 

a tobě, vlku, 

uteču taky!”  

A už se zase kutálel dál. Najednou potkal medvěda huňáče. Medvěd rád sladké 

a tak se zálibně dívá na koblížka a povídá: 

„Koblížku, koblížku, já tě sním!” A už natahuje tlapy. 

„Nejez mě, medvěde, zazpívám ti písničku.” Medvěd se tedy posadil a koblížek se 

dal do zpěvu: 

„Já koblížek, koblížek, 

na sýpce metený, 

smetanou mísený, 



na másle smažený, 

na okénku chlazený. 

 

Dědečkovi jsem utekl,  

babičce jsem utekl,  

zajíčkovi jsem utekl, 

vlkovi jsem utekl, 

a tobě, medvěde,  

uteču taky!”  

Kutálel se dál a potkal lišku chytračku. A ta k němu hned běží: „Vítám tě, 

koblížku! Jak jsi hezoučký, kulaťoučký, červeňoučký!” 

A koblížek se začervenal ještě víc a byl rád, že ho liška pochválila, a hned spustil 

svoji písničku: 

„Já koblížek, koblížek, 

na sýpce metený, 

smetanou mísený, 

na másle smažený, 

na okénku chlazený. 

 

Dědečkovi jsem utekl,  

babičce jsem utekl,  

zajíčkovi jsem utekl, 

vlkovi jsem utekl, 

medvědovi jsem utekl, 

a tobě, liško,  

uteču taky!”  

 „To je ale krásná písnička,” povídá liška a naklonila se ke koblížkovi, „ale já už 

jsem moc stará a nějak špatně slyším. Vyskoč, posaď se mi na čumák, ať tě lépe 

slyším. A zazpívej ji ještě jednou a hlasitěji.” 

Koblížek byl ještě radši. Líbím se jí já a líbí se jí i má písnička. Vyhoupl se lišce 

na čumák a zazpíval: 

„Já jsem koblížek, 

na sýpce …” 



A liška udělala ham a koblížek snědla. 

V chaloupce si právě v tu chvíli chtěl dědeček dojít na okénko pro vychlazený 

koblížek. Ať kouká, jak kouká, koblížka nevidí, koblížek je pryč. A protože 

dědeček má koblížky tuze rád, poprosil babičku, aby mu jich pro jistotu udělala 

celou mísu. Co kdyby se zase nějaký skutálel z okénka pryč.  

Úkoly 

1. Pohádka O koblížkovi.  

Co s ní? Aktivit by bylo víc než dost, ale pro začátek bude stačit, když 

pohádku svým dětem přečtete, a to hned dvakrát. Poprvé budou děti 

pozorně poslouchat, protože hned po přečtení si můžete společně s dětmi 

celý děj převyprávět. Potom pohádku můžete přečíst dětem ještě jednou. 

Tentokrát si děti při poslechu mohou lehnout, zavřít oči a opět pozorně 

poslouchat; vždy, když uslyší slovo „koblížek“, otevřou oči a sednou si. 

Touto aktivitou budete rozvíjet sluchovou pozornost. Písničku, kterou 

zpívá koblížek, se můžete společně naučit a zazpívat si ji.  

 

2. Pracovní list Domeček 

V tomto pracovním listě najdete domeček, ve kterém žili dědeček a 

babička. Domečky jsou tu vlastně dva. Najdou děti 5 rozdílů mezi nimi? 

Touto aktivitou budete rozvíjet především zrakové vnímání. Domečky si 

děti mohou po splnění úkolu vybarvit.  

 

3. Pracovní list Míchání těsta 

Tento pracovní list bude uvolňovat ruku, je to grafomotorické cvičení. 

Jsou tam připravené mističky, do kterých si děti pomyslně nasypou 

všechny ingredience, ze kterých se dělá koblížek, a vařečkou (hnědou 

pastelkou) je všechny pořádně zamíchají, tak, jak je to v první mističce. 

Při každém míchání si můžou děti zazpívat koblížkovu písničku. Na závěr si 

spočítejte, kolik koblížků jste v mističkách umíchali.  
 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


