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Milé děti,
tímto úkolníčkem nás bude provázet Budulínek s jeho pohádkou. Nejprve si poslechněte
vyprávěnou pohádku „O Budulínkovi“, kterou vám přečte maminka nebo tatínek. Při vyprávění si
můžete společně ukazovat děj pohádky na obrázcích. Vložila jsem vám zde rovněž obrázky
jednotlivých postav nebo třeba nástrojů. Pozorně si je prohlédněte, abyste pohádce lépe porozuměli.

„O Budulínkovi“
Byl jeden dědeček a jedna babička a ti měli Budulínka. Dědeček
a babička chodili do práce a Budulínek býval sám doma. Babička
mu říkávala: „Buď hodný, Budulínku, hraj si hezky a nikomu
neotvírej! V troubě máš hrášek.“
Budulínek si hrál, potom dostal hlad a dal se do hrášku.
Najednou přišla liška a prosila:
„Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku.“
Budulínek, že nedá. Ale liška tuze prosila:
„Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku! Pojedeme po
lavici, pojedeme po světnici.“
Budulínek se najedl hrášku už dost, a ještě mu zbylo. Otevřel lišce, přistrčil jí talíř a povídá: „Na a
jez!“
Liška hrášek snědla, vzala Budulínka na ocásek a vozila ho po lavici, vozila ho po světnici, pak s
ním vyběhla na silnici, ze silnice do polí, z polí do lesa a tam šup do liščí díry!
Dědeček s babičkou přišli domů a hledali Budulínka. Hledali a hledali, ale nenašli. Babička plakala,
naříkala a jen svého Budulínka pořád volala. Když to dědeček viděl, vzal housličky, babičce dal
bubínek a šli hledat Budulínka. Šli a šli, až přišli do lesa k liščí díře. Poslouchají a zdá se, že tam
pláče Budulínek.
Dědeček honem naladil housličky, babička si připravila bubínek a už oba spustili písničku:
„Máme doma housličky a pěkný bubínek, jsou tam tři lištičky a náš Budulínek.“
Jak to stará liška uslyšela, řekla mladé lišce: „Jdi a řekni jim, ať nehrají, že mě bolí hlava!“ Mladá
liška vystrčila hlavičku, ale dědeček ji chňapl a šup s ní do pytle!
A zase hráli dál: „Máme doma housličky a pěkný bubínek, jsou tam dvě lištičky a náš Budulínek.“
Stará liška poslala druhou lištičku: „Jdi, ať nehrají, že mě bolí hlava!“ Druhá liška vystrčila
hlavičku, ale dědeček ji chňapl a šup s ní do pytle!
A zase hráli: „Máme doma housličky a pěkný bubínek, je tam jedna lištička a náš Budulínek.“
Stará liška se rozzlobila: „Jsou to nezvedné děti, všechny tam zůstaly, půjdu raději sama.“ Jak
vystrčila z díry hlavu, dědeček ji chňapl, vstrčil ji do pytle a pytel zavázal. Potom vytáhl Budulínka.
Budulínek plakal a sliboval, že už nikdy nebude neposlušný. Dědeček a babičku mu odpustili
samou radostí, že mají svého Budulínka.
Pytel s liškami hodil dědeček na zem, našel si prut a liškám vyprášil kožich. Potom pytel rozvázal a
pustil lišky ven. Ty utíkaly!

Poslechněte si také zpívanou verzi pohádky, kterou si můžete poslechnout na tomto odkaze:
https://www.youtube.com/watch?v=c-imTGNZDxY

Seznamte se s nástroji, které použili dědeček s babičkou, aby Budulínka zachránili.
Byl to bubínek:

a housličky:

Zkuste relaxovat při hudbě těchto nástrojů:
Bubínek: https://www.youtube.com/watch?v=XWPcQX1-qoQ
Housličky: https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk

Improvizujte při výrobě bubínku z hrnce a vařeček a rytmizujte tuto jednoduchou říkanku:

Bába bouchá na bubínek,
bába bije na buben,
bubnuje i Budulínek,
bouchá, bije, celý den.

Kreslete vzor bubínku (lomenou čáru) do pracovního listu:

Namalujte talíř a na něm hrášek pro Budulínka:

Vystřihněte kartičky a zkuste si zahrát pexeso, případně vyhledat dvě stejné kartičky:

Tvoření:
„Liška z papírového tácku“
Pomůcky: papírový tácek, oranžový papír, černý papír, temperové barvy, kelímek, štětec, černý fix,
lepidlo
1.
2.
3.
4.

Nabarvěte papírový tácek barvami na oranžovo, nechte jej uschnout.
Tácek ohněte podle obrázku a ohnuté části přilepte lepidlem.
Vystřihněte z oranžového papíru ouška, přilepte je k hlavě lišky
Domalujte černým fixem oči, čumáček (můžete také vystřihnout z černého papíru a přilepit).

V Ostravě dne 21. března 2021.
Vypracovala Mgr. Alžběta Krýsová.

