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Pojďte se s námi vydat za jednou kouzelnou pohádkou o malé myšce, která 

hledala domeček pro sebe a jedno velké jablíčko… 

 

 

 

 

 

Úvod 

 

Pohádková kniha „Nový domek pro myšku“ je nádherně ilustrovaná kniha 

s milým příběhem pro menší děti i předškoláky. Pokud budete chtít pohádku 

vytisknout, tiskněte tento soubor. Pro čtení z počítače je k dispozici prezentace, 

nebo na stránkách MŠ bude pro Vás k poslechu audionahrávka. Pokud se 

pohádku rozhodnete číst, je vhodné ji číst dětem velmi pomalu a s přestávkami 

je nechávat hovořit/hádat, co se asi bude dít dále, trošku je napínat. Na konci 

tohoto souboru naleznete také motivované činnosti k této pohádce. Pomůžete 

s dětmi myšce třeba s hledáním domečku? Užijte si tuto krásnou pohádku 

s dětmi na dobrou noc, nebo jen tak pro radost v průběhu dne      .   

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Co plyne z příběhu? 

Myška si nejdříve nevěděla rady, jak svůj problém s jablkem vyřešit, i když bylo mnohem 

větší než ona, a tak chodila a ptala se kamarádů. Mezitím však svůj problém vyřešila, aniž by 

o tom věděla – jablíčko kousáním zmenšila tak, že se s ní nakonec do domečku vlezlo. Někdy 

tedy dokážeme věci vyřešit sami bez pomoci, aniž bychom to tušili. A snaha a píle nevzdávat 

to, se vyplácí a vše nakonec nějak vždy dopadne. Zkuste na nějaká moudra příjít s dětmi také 

vy sami. Určitě se nějaká  v příběhu ještě najdou      . 

 

 

Na co se dětí ptát po skončení příběhu?  

 

1. Koho myška v pohádce potkala? Kolik jich bylo? 

2. Proč ji nechtěli pustit do svého domečku? (co v něm měli?) 

3. Co s sebou myška celou dobu nosila? Jaké mělo jablíčko tvar/barvu. Bylo menší nebo 

větší než myška? 

4. Jaktože se nakonec myška vlezla i s jablíčkem zpátky do svého domečku? 

5. Děti můžou zkusit celou pohádku 

převyprávět vlastními slovy. 

 

 

 

Zkusíš si s myškou některou z těchto činností?  

 

Na procházce: Zkus najít nějaké doupátko, které by mohlo patřit myšce, nebo jej sám/sama 

vyrob z přírodnin. Určitě bude v této zimě kdejaká myška šťastná, že jej najde a schová se.  

 

V kuchyni: Myška si na jablku moc pochutnala, je totiž moc zdravé a dobré. Zkusíš uvařit či 

upéct s maminkou nebo tatínkem také něco z jablíček? Můžeš pomoci strouhat, krájet, 

míchat, umývat, ochutnávat… 

 

Kreslení a grafomotorika: Můžeš zkusit jablíčko grafomotoricky ztvárnit na čtvrtku papíru a u 

toho si procvičit ručku. Potom můžeš zkusit nakreslit třeba nějaké zvířátko z pohádky, které 

se ti líbilo. 

 



Hotovými výtvory se můžete pochlubit a poslat nám je. Moc rádi se podíváme, jak se vám to 

s myškou podařilo      . 


