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Byla jednou jedna 5']*:^ .Z:z: "", . § se svýrn vnouč,(_=^, ffi _:,cnoho dne

museli odejít do města na tr- , ffi zustal v chaloupce sánn. Sec: 5,i ila ' ve-
,.Ť ',".','..l

-;''
,,Buduíínku, dej rni , pc\:: -,- := .]a .' To byla }stivá t* t* . Budu!ínek

ija

sice slíbil babičce u ff ,ža - ,: "-, ieotevře, ale liška pořád žaclonila, ažto Bu-*ób

dulíneknevydrželapusti!j;;;:,::;:ice.d**.snědlahrášekz.

,]:..
dila si Budulínka na : -:' 3 ^:c po světrrici, pak vyběhla ven na ': - :. ,

do 
'1;i'j;'" 

a zavezla miféne i,]: , ,^o.a aždc své $. Buduiínek plakal, aíe

nebyío Ťlt; tCI nic píatné. i1,1;-.,* ;,.,:,:::,,",noře a hrát sř s nraiýnti liščaty" Kciyž se
a: :: tř,.
;j:Ť4. ;ia_|

ffirlrétila *,* s J# dontů, Burt,*;ii-,*:, l], ;]"1.,i:.Fnchíeeiail světniei a na aeq:li n*sii il§čí

cřriup. Hn*ej věrjéíi, k*ijl..,ilí:l:i:l ,; ],.=:.;:_e,i.:.l:zái .'" "| . ]:abičica ] 3 v1:{;l.;6
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,],''

k liščí noře. A hned spustili muzikr.l:,,Fidli, fidli na ,"' ' , bum, bum na

, v noře jsou čtyři líštičky a náš ffiu 
."

.. ; ' -

t' \* ta hlasitá hudba vadila. Zavolala jednu ze svých lištiček, ať se podívá, kdo
,!:

' -, ,&d,'

tam venku dělá takový rámus. Jen lištička vystrčila z nory, §§ ji popadl

a strČil do . A zase začali hrát. Liška postupně poslala i další malé lištičky,

do

:

ale ty také skončily v dědečkově

. :]ii

a zase hráIi. Nakonec už to

. 

";'

. A dědeček zase popadl ,' ' , babička

ol''n"uydržela a také vylezla ven. $ .

{
Dědeček ji popadl a strčil do pytle k ostatním. Pak zavázal, vzal do ruky

:'7,{ }7t:,
.., : .i

í a liškám v pytli naložil pěkných pár ran. _;;, írrezitím zavolala na Budulínka:
,1

,,Nic se neboj, ffi , u polez ven, lišky už ti ubližovat nebudou."
i':,,,

M , celý šťastný vylezl ven z liščí nory a sliboval babičce . "@ , že užje vždycky
j 'i''-.
..],t

poslechne a nikornq ,;, Ť neotevře.
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Dokážeš pohádku převyprávět? Obrázky ti pomohou.
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Odpověz na otáz*ty:

U koho bydlel Budulínek?

co Budulínkovi uvařila babička?

Kdo zaklepal na dveře?

co liška řekla Budulínkovi?

kam liška Budulrnka zavezla?

Jakou písničku zpívali?

co udělali s liškami?
Znášještě jiné htldební nástroje?

Na obrázcích,!sou věci opačnéhg význannu. Dokážeš je pojn,lerrovat?

Jaký je opačný význarn těchto s§ov? Vysoký studenlý, chytrý pomalý
hodnlý, škodlivý" pilný drahý, nennocný mladý.

l

l

kolik vidíš v noře lištiček?

Na jaké hudební nástroje hráli babička
a dědeček?

,l



Nlajdl pět rozdílů.
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Fop§š w§astm$m§ s§owy, ť§ v;dÉ'š c?a obnázk{.§.



Co je nahoře?

Co je vlevo?

Co je vpravo?

Co je před strcmem?

Co je za stromem?

Kde je sluníčko?

kde se schovává Budulínek?

Kde je bubínek?

Co je před Budulínkem?

Co je nad Budulínkem?

Kdejsou houby?

Doplň verš:

Bum, bum na bubínek, kde je, . .

SlíbÍ, Že za trochu hrášku povcz, :, J ::a. . ,

Poznáš, kolik je v pytli lišek?
Kolik lišek nenív pytli?

Kolik je lišek dohromady?


