HOUBAŘ
CO POTŘEBUJETE:
Pohádku s obrázky.

POSTUP:
Přečtěte si s rodiči pohádku. Poznáte jedlé a nejedlé houby?
Čumáček s Ušandou houbaří
„Ušando, co si dáme dnes na oběd?“ zeptal se Čumáček. „Hm…, to nevím Čumáčku,“
odpověděla Ušanda. Chvíli oba přemýšleli. „Já mám chuť na houbovou omáčku,“ řekla Ušanda.
Čumáček souhlasil, ale doma žádné houby neměli. Proto se rozhodli, že vyrazí do lesa. Pečlivě
se oblékli – dali si pevné boty a dlouhé kalhoty, aby nechytili žádné klíště. Vzali si košíček
a vyrazili. Jako první objevili tuto houbu. Co myslíte, děti, je jedlá?

Správně, není jedlá! Je to muchomůrka červená a je jedovatá! „Ale vypadá tak krásně
a lahodně,“ řekl Čumáček. „Muchomůrka na sebe svou krásou upozorňuje. Chce, aby ji každý
ochutnal, ale my víme, že se sbírat nesmí,“ poučila Čumáčka Ušanda. A hele, o kousek dál
uviděl Čumáček pod listím schovanou tuto houbu. Co myslíte, může se jíst?

Je to houba jménem liška a jíst se může. „Podívej, Ušando, jaká je celá okousaná od slimáků
a červů. Necháme ji tady, my bychom z ní už nic neměli,“ řekl Čumáček. „Hlavně ji netrhej

a nekopej do ní, Čumáčku. Hřiby musíme nechat růst v zemi. Kytičku bys taky jen tak neutrhnul
a nezahodil. Některá zvířátka si na houbě mohou ještě pochutnat. Taky by se zničily její kořeny,
kterým se říká podhoubí. Potom už by tady tahle houba nikdy znova nevyrostla,“ řekla Ušanda.
Čumáček s Ušandou se nevzdávali a hledali dál. Někde poblíž by přeci mohly růst další houby!
Byla to pravda, kousek dál našli krásné zdravé lišky.
Pak Čumáček s Ušandou šli dál a našli tyto dvě houby. Co myslíte, která z nich je jedlá? Dávejte
pozor, ať se nespletete!

Houba s bílými tečkami je muchomůrka zelená. Je jedovatá a jíst se nesmí. Hříbek s hnědým
kloboučkem je jedlý. Jmenuje se pravák a do omáčky je ideální!
Ušanda s Čumáčkem sbírali oranžové houby jménem liška a hnědé hříbky jménem pravák.
Muchomůrky červené a muchomůrky zelené si medvědi nevšímali, protože tyhle houby jsou
jedovaté a jíst se nesmí. Když měli košíček plný jedlých hub, Ušanda řekla: „Tak Čumáčku,
myslím, že hub máme dost. Jdeme zpátky domů a uvaříme si houbovou omáčku.“ „Už se moc
těším, mám veliký hlad!“ odpověděl Čumáček a oba medvědi se vydali domů.
Děti, pamatujete si, které houby Ušanda s Čumáčkem v lese viděli? Poznáte je na obrázku?
Které se mohou jíst? Které jsou jedovaté? Máte rádi houbovou omáčku? Co jiného můžeme
z hub uvařit?
Naučte se básničku, kterou si Ušanda s Čumáčkem vyprávěli cestou domů:
Houbař
Chodí houbař po lese,
znaky „chodit“, „houba“, „osoba“ a „les“
na hříbečky třese se.
znaky „houba“ a „těšit se“
Velký košík ten on má,
znaky „košík“, „držet“ a „mít“
dneska všechny vysbírá.
znaky „dnes“, „všechny“ a „sbírat“
Hříbky se ho nebojí,
znaky „houba“ a „bát se“
do mechu se schovají.
znaky „mech“ a „schovat se“
Houbař prázdný košík nese,
znaky „houba“, „osoba“, „košík“ a „prázdný“
k jídlu chleba dá si zase.
znaky „jíst“, „chléb“ a „opakovat“

Znaky:
Houba, osoba, les, hřib, košík, klíště, červ, mech, schovat se, hledat, najít, sbírat, jíst (jedlý),
jedovatý, omáčka.

CO PROCVIČUJETE:
Při čtení pohádky trénujete pozornost, soustředění a porozumění. Nezahálí ani sluchová
paměť, která je velmi důležitá pro zapamatování toho, co slyšíme. Potřebujeme ji například
při zapamatování pokynů, při učení nebo pro normální průběh komunikace. Paměť
a pochopení vyprávění procvičují také otázky v závěru textu a básnička. Po celou dobu cvičíte
také komunikační dovednosti - nejprve musíte rozumět, potom odpovídat na otázky a nakonec
se sami ptáte. Učíte se nová slova a znaky a poznáváte svět kolem sebe.

NA CO SE ZAMĚŘIT:
Pokud dítě zaujme téma houbaření, vyhledejte další obrázky hub. Můžete jít do lesa a hledat
houby, které už dítě zná. Pokud pro dítě budou názvy těžké, rozdělte houby jen na jedlé
a nejedlé. Všímejte si, nakolik dítě vašemu vyprávění rozumí. Pamatuje si dítě, o čem příběh
je? Požádejte děti, aby příběh převyprávěly. Mladším dětem pomozte návodnými otázkami
(kdo, kam, proč, co dělal, co viděl…) a obrázky. Vnímejte, nakolik je dítě schopno vyprávět
samostatně. Zvládne si dítě básničku zapamatovat?
ZDROJ BÁSNIČKY: https://cz.pinterest.com/pin/578642252115356771/

