
. Jednou ráno dědeček poprosil babič-

chuť." Babička měla dědeč-

rgřinesIa z komory mouku, mléko, ir__) . máslo, zadělala těsto

ř Orrrný voňavoučký ffi. Dala ho na ffi vychladnout,

koblížkovi se ale na okně nelíbilo. seskočil dolrj a kutálel se směrem k

ffi
Na cestě potkal &.,,Koblížku, koblížku, já tě sním!",,l nesníš, zajíčku, poslouchej,

co ti zazpívám: Já koblížek, koblížek, na másle smažený na okýnku chlazený dě-

ffi

dečkovi a babičce jsem utekl a tobě, &, t.Xy uteču!" A než se zajíc stačil vzpa-

tr
pryč. Kutálel se dál, až potkal §.,,Koblížku, koblížku, já tě sním!"

, poslouchej, co ti zazpívárn: Já kob|ížek, '; " -", , na n,lásle smažený

matovat,

,,l nesníš, frF
na okýnku chtazený dědečkovi a H jr"* utekl, & jr"* utekl a tobě, v|ku, taky
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uteču!" A než ho stihl ,,,i. chytit, byl pryč. Kutálel se, kutálel, když v tom proti
'.,::.:

s _l,Y^

němu ,i,,l ; .,,KobIížku, : ,1á tě sním!",,l nesníš, medvěcie, poslouchej, co ti
,,š:
?iť'

zazpívám: Já koblížek, koblížek, na másle smažený na okýnku chlazen ý, @ a ba-
2"-j, , -lJ

,oi, '..::-'i,._.
l l,: :

biČce jsem utekl, ',, l jsem utekl, ,.,.:,, jsem utekl a tobě, ,,..'i . , taky uteču!" A než

po něm medvěd stačil chňapnout, byl pryč.Kutálel se lesem dál a potkal
'..

,,Jakýjsi krásný a voňavoučkýi'povídá liška. :i byl rád, že ho liška chválí, a tak

i:.,i :.i
i{ :1:i

hned spustil svoji písničku. ,,Já koblížek, koblížek, na másle smažený na t *,,j

'§ *l" ,,, iE'i,. Ý, .;,l ':.f'!-,,
chlazený, dědečkovi a ** jsem utekl, l"' jsem utekl, ,],.' jr"rn utekl, _ 

-i _ jsem

-. .,'_a:"

utekl a tobě, liško, taky uteču!" ,,Tó byla ale krásná písnička," povídá \- §',,,ale

jsem už stará a špatně slyším, mohl by sis mi sednout na i: - 
' a zazpívat ji ješ-

.,i

tě jednou?" na nic nečekal, vyskočil lišce na čumák a spustil:,,Já koblížek,

koblížek. .^,.{{§chramst! Milého ffi snědla.

A zatímco koblížek běhal o" &, babička udělala nové těsto a usmažila dě-

dečkovi plnou \# koblížků.



Jestli jsi poslouchal

dobře, pak budeš jistě

zgrát správrlé odpovědi.

O co poprosil dědeček babičku?

Z čeho babička připravila těsto?

Kam poIožila koblížek?

Koho koblížek potkaljako prvního?

Jakou písničku mu zazpíval?

Jaká další zvířátka koblížek potkal?

co koblížkovi řekla liška?

t
l

která cestička dovede koblížka k lišce?

Poznáš, ke komu vede nejkratší cesta?



Povídej pohádku podle obrázků.


