
Jablíčkování 
odpolední tematické setkání rodičů a dětí ve třídě 
 
Očekávaný výstup:  
Rozlišit, co prospívá zdraví, ovládat hrubou a jemnou motoriku, umět stolovat, zacházet s výtvarným 
materiálem a běžnými pracovními pomůckami v kuchyni. 
 
Dílčí cíl:  
Vytváření zdravých životních návyků, poznatků a dovedností, důležitých k podpoře fyzické 
a psychické osobní pohody, prohloubení spolupráce při společně prožitém odpoledni, osvojení si 
věku přiměřených dovedností. 
 
Aktivity: 

• Uspořádání výstavy na nástěnce z donesených básniček a libovolně výtvarně zpracovaného 
tématu „jablko“ (různými technikami na A4 za pomoci barev, barevného papíru atd.) 
označených jménem. 

• Ochutnávka štrůdlů upečených doma maminkami a dětmi s doneseným rodinným receptem. 

• Společné pití jablečného čaje. 

• Nesoutěžní klání rodičů v loupání jablíček - kdo má  nejdelší slupku vcelku? 

• Společné upečení jablíček v županu. 

• Hledání plastového jablíčka ve třídě - rodič a dítě, kteří je objeví, si jdou sednout do kruhu 
uprostřed třídy a počkají, až je objeví a až se posadí všichni ostatní. Hledá dítě, s nímž chodí 
rodič ve třídě za ruku. 

• Kutálení tenisového míčku "jablíčka" po švédské lavici: dítě k rodiči, rodič dítěti zpět. 

• Společný poslech pohádky O jabloňce s využitím interaktivní tabule. 

• Výstavka plodů jablek - na talířku vždy dvě s názvem odrůdy, jedno nakrájené na dílečky 
k ochutnávce, druhé zůstává v celku. 

• Ochutnávka křížal. 

• Zdobení jablíčka pomocí větviček, špejlí, kandovaného ovoce, hrozinek. 

• Nácvik (pro věkovou kategorii dětí vhodné a dovednosti učitelky na nástroj odpovídající) 
společné písničky o jabloňce Jablíčka jsme otrhali, Tamhle je jabloňka apod. 

• Společné vysazení jabloňky na školní zahradě. 
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Jogurtový štrůdl paní učitelky 
 
600 g mouky, 1 Hera, 1 malý bílý jogurt, 1 vejce, 1/2 prášku do pečiva, lžíce moučkového cukru, špetka soli 
 
Klasickou jablečnou náplň v případě použití zimních jablek podusit, aby se jablka zbavila šťávy a změkla. Lze 
použít práškový vanilkový pudink rozmíchaný v trošce vody pro zrosolovatění náplně. 



 
 
 
 


