
Distanční výuka- třída Hvězdiček 1.3.2021 - 5.3.2021 

Integrovaný blok: Lesní cesta moudrosti s Václavem Čtvrtkem 

Téma: Říkání o víle Amálce- Jak pomáhala kamarádům 
 

1) Milé děti, víla Amálka žije v lese a pomáhá spoustě zvířátek. Můžete si zahrát 
na vílu Amálku a pomoci někomu ve vaší blízkosti. Třeba nakrmit venku 
ptáčky, postarat se o domácí zvířátka, doma můžeš pomoci utřít nádobí, setřít 
prach, srovnat prádlo atd. Určitě někomu uděláte radost a věřím, že za to 
budete pochváleni. 

 
2) Víla Amálka žila v přírodě, kde měla kolem sebe mnoho rostlin. Některé i 

používala. Až budeš venku, všímej si stromů, keřů a probouzejících se 
rostlinek. Už kvetou sněženky, bledulky, sedmikrásky a na stromě 

kočičky.  Popros dospělého, ať Ti o nich něco řekne. 
 

3) Víla Amálka také potkávala spoustu zvířátek - pokus si vzpomenout ne nějaké 
zvířátko. Víš kde bydlí? Čím se živí? Jak se jmenuje maminka, tatínek, 
mláďátko? Jestli máš doma nějakou knihu o zvířátkách, tak jí můžeš využít. 
Můžeš si na zvířátka zahrát - napodobit je pohybem i zvukem a rodiče můžou 
hádat, jaké zvířátko napodobuješ.  

 
Nějaké zvířátko si můžeš vymodelovat. Pokud nemáte dostatek modelovací hmoty, 
můžete si jí vyrobit doma. 
 
Domácí modelína pro děti  
Na půl kila modelíny budete potřebovat: 
300 ml. vody 
150 g hladké mouky (lze i polohrubé) 
75 g soli 
2 lžíce octa 
1 lžíce oleje 
potravinářské barvivo 
případně vonné esence 
Na nepřilnavé pánvi se uvaří a dostatečně propaří, pak se schladí a může se 
používat. 
Skladuje se v igelitu v lednici. 
 

4) V jedné pohádce potkala víla Amálka beránka Kudrnu, kterého zachránila. 
Takového beránka si můžeš vyrobit, hrát si s ním a na Velikonoce se může 
použít při velikonoční výzdobě.  
 

Postup: Beránka nakresli dle přílohy, dokresli na hlavě oči, uši, nos...  a vystřihni. 
Pokud dáš místo nožiček kolíčky, bude ti krásně stát. Tělo mu omotej vlnou, ale 
místo vlny můžeš použít i provázek, stuhu, vatu... Kdyby měl beránek ovečku, mohli 
by si zazpívat: "Běžela ovečka, hore do kopečka a za ní beránek, žalovat na 
zámek..." 
 
 
 
  



 



 


