Zábavně – vzdělávací hra
O JABLONI SE ZPÍVAJÍCÍMI JABLÍČKY
bojovka pro děti od 1,5 roku
celá hra zabere cca 3 – 4 hodiny, můžete ji jednoduše rozdělit do více dnů.

HRA OBSAHUJE:








Úvodní pohádku s uvedením do hry
Šablonu ke složení a vybarvení vlastní krabičky
Velká jablíčka jako odměny za splněné úkoly
Příběh na závěr, dopis od hlavního hrdiny
Diplom za absolvování bojovky
Kompletní návod pro rodiče vč. správných řešení a spousty typů ke hře
26 obsáhlých úkolů pro děti (jeden průměrně na 10 minut)







pohybové – více než 10 jógových pozic, tanec, protahovací výzvy a hru na lepší
orientaci v prostoru.
6 velkých pracovních listů na vyplňování, hádanky, křížovka ze samých básní,
počítání a další.
Dále obsahuje více než 40 otázek a odpovědí na téma Les a život v něm, děti se
nenásilnou formou komplexně seznámí se základními informacemi a zajímavostmi.
Nechybí námět k zazpívání písničky, zapamatování si básničky, vymýšlení rýmů a
složení své vlastní básničky
Kompletní zpracování otázek a odpovědí na téma LES – vlastnosti a zvyky zvířat,
druhy stromů, květin, keřů, lesních plodin a jejich využití.
Pracujeme s představivostí dětí i s jemnou motorikou, mezi úkoly patří i nakreslení
obrázků (levou rukou, poslepu, nohou, podle vlastní představy, podle popisu
apod.)

VEŠKERÉ PŘÍBĚHY A ÚKOLY V TÉTO HŘE JSOU AUTORSKÉ VČ. POHÁDKY
O jabloni se zpívajícími jablíčky
Pohádka pochází z knížky BABIČČINA POHÁDKOVÁ ZAHRADA od Aleny Vaverové, která je zároveň
autorkou této hry.
©Alena Vaverová

Prohlášení: Bojovka s příběhem O jabloni se zpívajícími jablíčky je autorským dílem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez
souhlasu autorky je porušením autorského zákona, které může být stíháno. V případě, že byste se o Bojovku rádi podělili s někým dalším,
odkažte ho prosím na stránky www.detskymuzikal.cz, nebo na email marketing@detskymuzikal.cz . Děkuji za pochopení a respektování
tohoto sdělení. ©Alena Vaverová

Ještě než se pustíte do hry 
Při tvorbě a zkoušení této bojovky jsem byla několikrát až dojatá, při představě radosti dětí
z plnění úkolů, hledání jablíček, z příběhu, který je pro mne srdcovou záležitostí.
POHÁDKA O JABLONI SE ZPÍVAJÍCÍMI JABLÍČKY je jen jedna z 50 dalších pohádek, které
naleznete v naší nové knížce – BABIČČINA POHÁDKOVÁ ZAHRADA.
Knížka je k zakoupení na marketing@detskymuzikal.cz, www.detskymuzikal.cz
Přečtete si příběhy, jako jsou O ztraceném míčku, O barevném hrníčku, Sněhulák a boby,
Zajíček a bublifuk, Jak Bonila kouzelnou hůl zlomila, Pan bodlák a drzý pavouk, Majda a čert,
Mýdlové království, Jak krokodýl ztratil zuby a další a další.
A proč ,,babiččina,,?
Pohádky a příběhy, které v knížce i v bojovkách najdete, napsala před 23 lety jedna
výjimečná osoba pro svá 4 vnoučata.
Nyní je mi ctí, se vší úctou a pokorou, poslat tu nejkrásnější část mého dětství dál, Vám a
Vašim dětem.

Chcete mít přehled, co dalšího se chystá
• Můj oficiální web www.detskymuzikal.cz, kde se dozvíte o mnoha akcích pro děti každého věku, a
kde si můžete zakoupit jak moji první knihu Babiččina pohádková zahrada, tak všechny bojovky s
příběhem a jiné vyplňovačky k pohádkám z dané knížky.
• Můj facebookový účet www.facebook.com/dětskýmuzikál

Stručné vysvětlení příběhu:
Tulák Jožka zabloudí v lese, kde narazí na kouzelnou jabloň. Když jí pomůže sesbírat všechna spadlá
jablíčka (splní všechny úkoly), jabloň mu poradí, kudy se z lesa dostat ven.
Hráči plní úkoly a sbírají jablíčka, tím se jim podaří pomoct Jožkovi vyjít ven z lesa, tam najde cestičku,
kde potká krásnou Aničku a…dál se dočtete společně s dětmi 

PŘÍPRAVA HRY:
Vytiskněte si všechny materiály:








úvodní příběh
šablonu na krabičku
dostatečný počet jablíček
pracovní listy
úkoly pro děti – nejlépe každý převažte provázkem
příběh na závěr
diplom - vyplňte

Připravte si lepidlo, nůžky, pastelky nebo něco jiného na malování.
Jednotlivé úkoly dobře schovejte, a zábava může začít! 

Průběh hry :
1. Přečtěte hráčům 1. část příběhu O Jabloni, která je vtáhne do hry.
2. Vyrobte si společně krabičku na sbírání jablíček.
3. Děti hledají schované úkoly a za každý splněný dostanou jablíčko do vyrobené krabičky.
4. Po splnění všeho přečtete druhou část příběhu, kde na základě všech splněných úkolů jablíčka
Jožkovi prozradí, kudy se dostat z lesa ven.
5. Na děti čeká diplom, kde vyplníte jméno.
Doporučuji také odměnu v podobě sladkosti nebo malé hračky.

ŘEŠENÍ ÚKOLŮ PRO RODIČE:
26 úkolů, otázek, hádanek a pracovních listů
UPOZORNĚNÍ: jednotlivé úkoly na sebe záměrně nenavazují, je tedy jedno, jestli najdete
první úkol pod stolem, v ledničce, nebo třeba v hrnci.
V PŘÍPADĚ HRY DOMA:
Doporučená místa na schování: lednice, postel, hrnec nebo hrníček, koupelna, do knížky, pod
lampičku, do boty, pod tácek na stole, do květináče, do mikrovlnky, do kapsy u bundy, do
kelímku na kartáček na zuby, atd..)
V PŘÍPADĚ HRY VENKU:
Doporučená místa na schování: zastrčit na kůru stromu, ke stromu pod mech, položit na
větvičku v úrovni očí, zapíchnout do hromádky hlíny nebo jehličí, mezi šišky, pod
kámen…můžete označit místa fáborky z krepového papíru.

1.
„Já jsem malé jablíčko,
usměj se na mě maličko.
Pod jabloní tulák sedí,
proč na nás tak smutně hledí?‘‘
A další jablíčko se přidalo:
„Asi neví, kam má jít,
musíme ho potěšit.
Poslouchej naši písničku,
pak možná najdeš cestičku!‘‘

2. Ve stoje jdete na bobek- obejmete kolena, můžete zkusit kotrmelec.
V leže pokrčíte nohy a přitáhnete kolena k bradě, převalíte na kolena a zpět na záda – kutálení.
NĚCO NAVÍC: Pokud můžete, dejte karimatku, peřinu a kutálejte se. Cvik je koncipovaný i jako
pohybová orientace v prostoru a je základním prvkem pro nejmenší tanečníky, kde slouží k přijetí
země jako stálé taneční pomůcky.

3. Tajenka: Krásnou Aničku
Zvířátka: veverka, sýkora, káně, prase, srnka, bobr, muflon, mravenci, jelen, liška,
kukačka, kamzík, kuna

4. Kuku, chro chro, hů hů, bzzzzz, brum brum, jako datel můžete zaťukat třeba na stůl 
NĚCO NAVÍC: můžete pustit na mobilu zvuky lesních zvířat – na Youtube je spoustu fajn
nahrávek - a vyzkoušet, kolik zvířat děti uhodnou.)

5.
NĚCO NAVÍC: Osvědčilo se mi nespěchat, nechat na obrázek dostatek času, ale zase ne tolik,
aby na bojovku bylo úplně ,,zapomenuto,,. Informace z příběhu se dětem budou ještě hodit.

Písničky: Mravenčí ukolébavka (sloka ,,spinká a sní, mravenec lesní…“), Polámal se
mraveneček, aj.

6. V zahradách, na polích u cesty. V létě, na podzim, variant je více.
NĚCO NAVÍC: Pokud máte jablka zrovna doma.
Dokážeš takové jablíčko popsat? (je zabalené do slupky, nahoře má šťopku, uvnitř semínka a
ohryzek.) V průběhu hry může být i jako malá svačinka 

7.
NĚCO NAVÍC: Je spoustu jiných variant, např. oběhnout dům, dělat sedy – lehy, zaskákat si
panáka, přes švihadlo apod. Ideální je zapojit i dospěláka .

8. Ježek, vítr, veverka, sluníčko.
9. Borůvky, maliny, lesní jahody, brusinky, ostružiny, houby, možné i šípky.
NĚCO NAVÍC: Která houba je červená s bílými fleky? Může se jíst?
Jaké druhy hub ještě znáš?
K čemu se používají šípky?
10. viz obrázky v úkolu pro dítko  Zdroj: www.detijoga.cz
11. Můžou být různí plyšáci a hračky, se kterými si dítě často hraje a dobře je zná.
12. Vyplňování pracovního listu č. 12
NĚCO NAVÍC: Pokud řešíte třídění odpadu, je možné v tuto chvíli zábavnou formou určit,
která věc je z plastu, ze skla, z látky apod.

13. Zpívalo písničku, křičelo na tuláka Jožku.
„Hej, tuláku tam dole,
za lesem vidím pole.
Vedle pole cestička,
kráčí po ní Anička.‘‘
„Na slunce se dívej a jdi za ním,
už se pomalu k obzoru sklání.
Ukáže ti cestu z lesa ven,
nediv se tak, to není sen!‘‘
NĚCO NAVÍC: Zkuste si básničku zopakovat několikrát a přidat dramatický výstup –
popisování textu pomocí pohybů těla – ukázat na pole, zastínit si oči (vidím pole), znázornit
cestičku, udělat rukama velké slunce apod.)
Na konci celé hry můžete dítě o báseň požádat znovu a uvidíte, zda si ji bude pamatovat.
14. Toto téma se dá nekonečně dlouho rozvádět. Jožka přišel ke krmelci, kde mohlo být
seno, mrkev, kukuřice, oves, ječmen, brambory, řepa, kaštany, žaludy, atd.
Ke krmelci chodí zajíci, srnky, jeleni, koroptve, bažanti, divoká prasata, daňci, mufloni, také
ptáci a spoustu dalších.
NĚCO NAVÍC: Můžete si popovídat o tom, co která zvířátka jedí, jaká je jejich potrava.
15. Listnaté stromy: dub, buk, kaštan, javor, bříza, lípa, olše a jasan
Jehličnaté stromy: smrk, jedle, borovice, modřín.
Popisovaný strom je SMRK.

16.
NĚCO NAVÍC: Pusťte si k tanci hudbu nebo se zkuste také zapojit. 
17. Tyto cviky dělejte prosím opatrně, hlavně u dětí, které nejsou protažené. Můžou to chtít v zápalu
hry rychle dokázat, ale chce to čas.
U tchoře budou pravděpodobně znát jeho zápach. Můžeme upřesnit, že si zápachem pouze značkuje
své teritorium, nebo se brání před nepřítelem. V klidovém stavu není zápach cítit.
18. Přichází zima, stromy pokryje sníh, medvěd i jezevec se uloží k zimnímu spánku, liška se schová do
nory a taktéž se uloží ke spánku, ptáci nejčastěji létají za potravou do krmítek, v zimě nespí, stejně
jako divoká prasata, srny a jeleni, kteří chodí ke krmelci. Ježek si obvykle najde místo v zahradách,
kde ho můžete v zimě najít schovaného.

19. viz pracovní list č. 18 – parohy, trávu, jablíčkách, lidí, laň, kolouch / koloušek, hnědé, jelen

Kreslit se dá ústy, nebo třeba uchopit tužku nohou, což je ideální cvičení pro zpevnění
nožní klenby.

20. Můžete využít jinou píseň k tématu LES i mimo něj, text přikládám, naše ročníky si možná známou
ukolébavku od pana Svěráka a Uhlíře vybaví  Stání na jedné noze jako oživení pomalé písničky a
skvělé cvičení rovnováhy. Pomůže vyvažování rukama, nebo opora poblíž (stůl, kuch. linka) pro větší
jistotu.
Slunce šlo spát
za hromádku klád
na nebi hvězdy klíčí.
Už nepracuj, mravenečku můj,
schovej se do jehličí.
R: Máš nožičky uběhané,
den byl tak těžký.
Pojď, lůžko máš odestlané
v plátku od macešky.
Spinká a sní
mravenec lesní
v hromádce u kapradí.
Nespinká sám,
s maminkou je tam,
tykadlama ho hladí.

21. Rým je zvuková shoda dvou či více slabik, děti ale spíš vysvětlí, že jsou to slova, která zní
stejně. Básnička nemusí být složitá, jde o základní skládání slov, např. ,,U cesty stojí strom, až
vyjdu z lesa ven, dostanu odměnu a diplom.“
Rýmy:
Sova – slova, znova, nová,…
Strom – hrom, diplom, potom, někom,…
Mech- dech, zádech, místech, dnech, třech, slovech…
Jablíčko- maličko, babičko, tělíčko, srdíčko, peříčko...
Srnka – myšlenka, dívka, zhluboka, oka, zdaleka, vysoká,
Jezevec – pěvec, myslivec, krmelec, dravec, krasavec, plavec,…
NĚCO NAVÍC: Vymyšlenou básničku si zapište a schovejte společně s bojovkou. 

22.
NĚCO NAVÍC: Pokud máte na obrázky dostatek času, většinou se opravdu vydaří, fantazie
dětí je nekonečná. Doporučuji obrázek zalaminovat, vydrží mnohem déle, nemuchlá se a
barvy nevyblednou.
23.
NĚCO NAVÍC: Doporučuji oči zavázat šátkem, člověka to nenutí šilhat na obrázek skrz
přivřené oči a pozornost se soustředí více na pohyb ruky.

24. Sýkora, káně, strakapoud, křivka, brhlík, sova, výr, datel, kukačka.
NĚCO NAVÍC: můžete si pustit nahrávky různých zvuků a poznat, o jaký druh se jedná (dobře
se dá rozeznat datel, sova, kukačka, apod..)

25.
1. Bledule – roste na začátku jara, má bílý květ jako zvoneček
2. konvalinky – má dva velké listy a malé kvítky, které tvoří hrozen. Jsou bílé a krásně voní.
3. lilie – její růžové, skvrnité květy se sklání obloukem dolů
4. česnek medvědí- používá se v kuchyni, velmi rádi ho spásají medvědi, když se probudí ze
zimního spánku
5. jahodník – roste ve velkých skupinách, má malé jahůdky na zeleném kalíšku
6. mateřídouška – léčivá rostlina, můžeme znát třeba mateřídouškový čaj
7. podběl – léčivá rostlina, její listy se přikládají na rány, urychluje hojení
8. sněženky – kvete na začátku jara, velmi chutná např. mravencům. V ČR je chráněným
druhem.
9. sasanky – bylina s plazivým oddenkem (plazí se), obsahuje jedovaté látky (u lidí způsobuje
puchýře podobné žahnutí kopřivou)
10. prvosenky – listy v růžici a mnoho malých žlutých květů. Říká se jí také petrklíč.
NĚCO NAVÍC: můžete si k jednotlivým květinám říct, jak vypadají, na co se používají, jestli
voní, kdy rostou, zda jste je společně někde viděli apod. (viz popis rostlin u řešení jako malý
typ) 

26. Káně, kuna, kamzík, kukačka, kočka divoká, králík, koloušek. Pokud budete mít tento úkol
jako poslední, mnoho zvířat jsme si již řekli. Popř. pro menší děti to můžou být i jiná, než
začínající na K.

Následuje druhá část příběhu, dopis od Jožky a předání diplomu.

Pokud jste zvládli všechny úkoly až sem, máte můj obdiv!
I pro rodiče musela být hra velmi vyčerpávající.
Teď určitě toužíte po chvilce jen pro sebe. Mrkněte na Facebook:
ÚSPĚŠNÉ ŽENY – pro ty, které věří ve své sny
Jsme komunita pro všechny ženy, které si na sebe chtějí udělat více času, cítit se silné, sexy a
především najít lásku k sobě samé.
Organizuje dětský muzikál

Štěpánka Morcová

