
JAK KRTEK KE KALHOTKÁM 

     PŘIŠEL 

Cíl: Seznámit děti, jak a kde se vyrábí - vzniká oblečení od lnu – nití – látky až k 

 samotnému výrobku. Uvědomit si, jak je důležité si pomáhat. 

Délka projektu: 1 týden 

 

 

 



 Četba pohádky „Krtek a kalhotky“ 

 Převyprávění příběhu 

 Popis obrázků – co dělá Krtek, kdo mu pomáhá, procvičování barev, počet 

 Jazyková chvilka – hlasy zvířat – žába: kvak, kvak, moucha: bzzz ….. 

 Práce s obrazovým materiálem – dějové uspořádání 

 Jak je to v pohádce a jak ve skutečnosti 

 Plošné malování – plátno na kalhotky pro Krtka 

 Pracovní listy – grafomotorika – mravenečci a nitě (uvolňovací cviky) 

 Deskové vyšívání 

 Malování kalhotek pro Krtka, lepení kapes 

 PH „Na ježka“    

Tiše, tiše ježek spí, 

ať ho nikdo nevzbudí. 

já mám doma ovci, 

můžu tleskat, jak chci.  

Já mám doma berana,  

můžu dupat do rána. 

Ježku vstávej. 

 PH „ Mravenci“ – reakce na signál a orientace v prostoru, děti pobíhají v  

prostoru a na daný signál „prší, honem se schovat“ se schovají do 

mraveniště a na opačný signál „svítí sluníčko“ děti opět běhají 

 Básničky: 

Krtek       Švadlena 

První, druhá, třetí, čtvrtá,   Chcete novou halenku? 

na zahradě krtek vrtá.    Zavolejte švadlenku. 

Vrtá jako vývrtka,     Když má látku, jehlu, nit, 

vrtá tunel pro krtka.    může ihned začít šít. 

   

 

 



 Písničky:  

Kalamajka 

Pec nám spadla 

Šel zahradník do zahrady 

Jede, jede poštovský panáček 

 

 Exkurze do galanterie, krejčovství, obchodu s oblečením 

 Čtení z knížky „Krtek a kalhotky“ 

 
 

 
 

 vyprávění příběhu a popis obrázků, kdo Krtkovi pomáhá, jaká zvířátka, 

jejich hlasy… 



 grafomotorické listy – lepení mravence (práce s lepidlem) a tužkou kreslení 

nití – uvolňovací cviky, procvičování správného úchopu tužky 

 

 

    

 dějová posloupnost  

   

 

 plošné malování – plátno na kalhotky a malování kalhotek pro Krtka 

 



 lepení kapes na kalhoty 

   

 deskové vyšívání – procvičování jemné motoriky 

  

 
 

 exkurze v krejčovství a galanterii 

   


