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HUSA LÍZA  A  PAPUCHALK PETR 
 

Zpracovala Marika Zadembská, podle metod RWCT. 

Zdroj: HORÁČEK, Petr. Husa Líza. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0173-1. 

 HORÁČEK, Petr. Papuchalk Petr. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0361-2. 

 

 

1. Přivítání 

- přivítám se se všemi, pokusím se každého osobně pozdravit jménem  

 

2. Aktivita dvě knihy 

Dnes budeme pracovat s těmito dvěma knihami. 

První otázka, kterou vám položím je: Co mají tyto knihy společného? 

(tvar, na obálce je zvíře, stejný autor, stejný znak, červený štítek, nakladatelství,…) 

 

3. Povídání o papuchalkovi 

My dnes začneme touto žlutou knihou, na které je takový podivný pták.  

Víte, o jakého ptáka jde?   Žije u nás?    Viděl ho už někdo? 

 

Papuchlak = mořský papoušek. Samice se od samce zbarvením příliš neliší. Žijí v severní 

Evropě, jako Island, nebo severní Americe. Zimní měsíce tráví na moři. Potápí se za potravou až 

70 metrů. Udrží až 30 rybek najednou. Kladou 1 vejce. 

Můžeme popř. ukázat video. (https://www.youtube.com/watch?v=iys0DYzIOYY) 

 

4. Povídání před čtením 

Než si knihu více přiblížíme a přečteme,  budeme si chvíli povídat... 

- Už jste někdy zažili hodně velkou bouřku? 

- Byli jste někdy za bouřky nebo vichřice venku? 

- Zažili jste už někdy bouřku na moři? 

- Báli jste se? A čeho? 

- Už jste se někdy ztratili? 

 

Hrdinové naší knihy se jmenují Petr a Pavel - jsou stejní? Máte i vy nejlepšího kamaráda? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iys0DYzIOYY
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AKTVITA = HRA, kterou si teď zahrajeme, se jmenuje „Hádej, o čem bude příběh“ :-) 

Aby to nebylo tak těžké, pustím vám malou nápovědu: 

ZVUK bouřky, vichřice (https://www.youtube.com/watch?v=SDmbGrQqWog) 

OBRAZ bouřky na moři  (https://www.youtube.com/watch?v=cXSRVFAf2tU) 

VIDEO papuchalkové 

VIDEO velryba (https://www.youtube.com/watch?v=WabT1L-nN-E) 

 

Pokuste se odhadnout, o čem bude naše kniha, náš příběh. Vše co děti řeknou, zapíšeme na tabuli 

 

5. Čteme knihu + doplňujeme otázkami 

Co byste doporučili někomu, kdo se ztratil? Dalo by se něco poradit Petrovi? 

 

6. Kreslíme Papuchalka 

Video - Petr Horáček - Kresba Papuchalka (2:03) 

https://www.youtube.com/watch?v=PXpzRlf595E - můžeme malovat podle Petra !!! 

 

7. Druhá kniha – Husa Líza 

Husa Líza - uděláme speciální knižní rozcvičku :-) - už jsme dlouho seděli, tak se trochu 

protáhneme a věřte nevěřte, jde to i u knihy 

 

Já budu číst příběh a vy budete u něj se mnou cvičit 

- netopýr - rozkročíme nohy a koukneme hlavou mezi ně, visíme hlavou dolů jako netopýři 

- tukan - klapeme velkými zobáky 

- tučňák - kloužeme se po ledě 

- žirafa - natáhneme ruce nahoru, jako dlouhý krk žirafy 

- slon - uděláme sloní chobot a stříkáme vodu na všechny okolo 

- klokan - skáčeme jako klokani 

- pštros - běžíme 

- tuleň - potápíme se a plaveme v moři 

- lev - křičíme 

 

Jako odměna nakonec bude film: 

https://www.youtube.com/watch?v=QREqyq_ZRwY 
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