
Téma: "Poznáváme domácí zviřátka a jejich mlád'atka"

Bás n ičky

Slepička

Kdo nám snáší vajíčka?

lnu přece slepička.

Snese jedno nebo pět,

to by kocour nedoved.

lnu snášet vajíčka

dovede jen slepička.

Kocouři

V našíspíži rejdí myši,

tancují a hodují,

nic netuší, nic neslyší,

kocouřije špehují,

Na okénku tiše sedí

na svou chvíli čekají,

hup, a už je v okamžiku

do svých pacek lapají.

Husička

Bílá husa buclatá

vyseděla housata.

Měla žlutý kabátek



na všední den,

na svátek.

Kejhá, štípe, syčí,

na své děti křičí:

Pojd'te za mnou, poslouchejte,

na vše kolem pozor dejte.

Hučívoda, břehy šumí,

housátka už všechno umí.

Písničky

"Kočka leze dírou"

"Já mám koně"

"Kdyžjsem já sloužil" - youtube

"Děti a Macek" viz příloha

"Písnička slepičí" viz příloha

"Psí kusy" viz příloha

Hry

"Pexeso s domácími zvířátky" - procvičovánízrakové paměti

"Vidím něco, co vy nevidíte" - slovní hádanky, Rodič popisuje domácí zviřátko podle
vzhledu, užitkovosti apod. - děti hádajídomácí zvířátko.

"NaŠe zviřátka a jejich mlád'átka" - vytleskávání a urěování počtu slabik, pojmenování
jednotlivých domácích zviřat a jejich mlád'at. Starší děti určí poěáteční hlásku ve slově.

"Kam se schoval pejsek" - dítě jde za dveře, rodič schová plyšáka (domacího zvířatka) na
vidítelné místo, Pak dítě hledá plyšáka podle reakce rodiče (obdoba hry mrzne, přihořívá,
hoří).

"ČÍm jsou uŽiteČná zvÍřátka?" - čtenírodiče s dítětem (rodič čte příběh, dítě doplňuje věty dle
obrázků ve správných tvarech (viz příloha),



Pohybové člnnosti

"Kočka leze dírou" - přelézání , prolézání, podlézání

"Na koníěky" - přeskoky, poskoky, cval vpřed

Pracovní listy, gragomotorika - viz přílohy

"Dokresli králíčkovi klec"

"Spoj čarou obrázky, které k sobě patří"

"Dokresli kravičce skvrny"

"Najdi sedm zatoulaných kůzlat"

"Najdi cestu pejskovi do boudy"

"Kočička Micinka"

"Pojmenuj zvířata a jejich mlád'ata"

"Nakresli kočičce klubíčka"

"Spoěítej pejskovi štěnátka"

Tvoření - činnosti

"Domácí zviřátka" - výroba zvířátek z papirových tácků

viz fotogragie

"Skládání hlavy pejska a kočičky z papíru''

viz fotografie

"Vystřihni a dokresli si zvířátko" - viz příloha

"Skládanka slov KUŘE" - viz příloha

"Omalovánka domácích zvířátek'' viz příloha



Pohádky

"Kuřátko a obilí" F. Hrubín - Špalíček pohádek

"Kocour Mikeš" - Josef Lada

"O slepičce a kohoutkovi" - M, Majerová

"O koťátku, které zapomnělo mňoukat" - viz příloha
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Hrajeme sl odJara do zimy:
Březen - duben

písrtiěka
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Děti a Macek

Macka doma máme, ten si s námi hraje,
Na louce si hrajem, díváme §e krajem,

očička má, přivírá je, mňouká na nás stáíe.
slunce na nás pěkně svítí, ležíme sí v kvíťí.
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{ " Ta jarní p§snička

Ta s každýrn knhnutem

Ko ko ko dák,

ů
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, kg k* kc,

K*řeta t***n*í §€ u p[ntu,
lrledají něJakou dobrotu.

Físnička s|epilčí

F

sIepičí,

za*víňíl

k* ko ko dák,

ko kc ků, ko ks ko dák.
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3" K*houtek na pátou hndiRu,
budí §v§u vglíkou ro*inu.
Ky ky ry ký,.



PSI KUSY

ma-jí dít-ko

D

vy,-da-ře-né ve-li-ce,

plo-fy, kou-še bo-ty, ta-há dě-tem če-pi-ce,

D

na mušku si ob-čas be-re

Kdyžje ho-ní, pe- ří lí- tá,
D

Psí ku-sy, psí ku-sy,

sou-se-do-vic sle-pi-ce.

DAlD

to ho ba-ví
k?

nic víc dělat
k7

nej- vi ce.
D

ne-mu-sí,

D

ne-má nic na prá-ci, jen tu le-gra- ci.

No-vá-ko-vi

tr-há

G
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H r aj e 
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Poznášn o které písniěce je obrázek?
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čn'musou Tok třebo dóvó

m!éko, vlnu,

od

peří, slepice snóší

včelky móme med,

chytó

ffio
l a valecl

Toké

před n

krode ve vsi

je užitečnó, voruje v noci les

ebezpečím. OsŤudu jim děló jenom

huňotó - sotvoě zajdezaffi,
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DoKRESL| KRÁLíčxovl KLEC ffi
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Hrajeme sí od jara do zímy:
Březen - duben

Spoj ěarou obrázky, které k sobě patří
(malý pes - malá bouda)
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Dokresli spodní kravičce tolik skvrn, aby jich měIy obě kravičky
stejný počet.



Dokážeš natít všech 7 zatoulaných kůzlat? Zakroužkuj je.
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l*aýaae § ú§a ďo*ril:
ffizen - duben

Najdi pejskovi cestu do boudy
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ltOcIcKA tulcltlIn

Micinka pořád spí! Vybarvi písmenka, která potřebuješ pro
vytvoření jména Micinka, a zbytečná písmenka škrtni.
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Hraieme si od jara do zimy:
Březen - duben

1

Pojmenuj zvířata a jeiich mláďata
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í{rajeme si oďjara do zimy:
Leden - únor

Nakresli kočičce a kot'atůnr do košíku
barevná klubíěka. Barvy pojmenuj
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sPočírr.l PEJsKovl šrĚŇÁrxn ffi
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vysTŘínNl A DoKRESLI sl
zvíŘÁTKo
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SKLÁDANKA SLOV: KUŘE
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O koťátku, které zapoínnělo mňoukat
Anna laníčková

V jednom domě žilo koťátko. Bylo tam veselo. Koťátko si hrálo ce-
1é dny se štěňátkp a tak se stalo, že zapomnělo po kočičím způsobu
mluvit a dovedlo jenom: ,,Haf-haf-haf!"

A když jednou ilostalo koťátko velký hlad a chtělo si hospodyni říci
o mlíčko, nevědělo jak

PqílQdkt p. yo pejlvenší

Hladové koťátkp běha1o,po.dv-oře a naříkalo,
ĚÓtk.' je-tnn a ptal se;,§bpak §e ti, koťátkg, stalo? A proč plá-

češ?'--Á 
koťátko odpovědělo: ,,Mám velký hlad, ale zapomnělo jsem, jak

to mám hospodimi říci."-- 
Áď"rřýi ió"není ffiF !ě_žBq,1 ln4l'lq.kůň ,,Já.te.loryl hned nauč,rm.

Tdík hospódvni a řekni: Hi..hi-hi! Uvidíš, že ti dá jíst."
'-Á"h rie, ňet" ptatato'koť{tko. ,,Koťátka takhle o jídlo neprosí."
e tlo smuině- dei aZ potkalo krávq

;Má*'o"rý'nuď, a|e ,ápgq.tnělo jsg_m, jak si mám hospod;rni říci
o iídloj, baoovcaďó koťátÉój, ' ,, ' i" |,

Y]ňrř'r""ŤŠáĚřŠÚ"riJaňéňr,ly,rrak*ráva,"Řekpi jenom:Múlu_rú-mťr!

, ;Ň"ďFí .pJaŘgiq kpťátk_oi ilat lioťátka o jídlo neprosí. Tak ploBí
ienoín kravičkv3e ' '

'- Á šl;§ plá8é,m dále, až přišlo,d9 polí. TuT potkalo oveěku,
..'Proč tďk naříkáš. koťátko?" ptala se ovečka-
:i;ř ně'Ha*'ďát áltltaVz,máfri'velký hlad, a neumím o jídlo popro_

,ittJď u*ím jéň: Haf=traf-_haf !,;a19'ťalrkg_ťátka .o,jfdlo rleříkgr:. , ,, , .

,Íq je pře-ce tak lehké," pov,íd{ oyepk?. ,J* ře§ng.jen: Bé-bé,bé!
a hned aostanř irTi".-fóřioířét"i tát é Ř á.,trned jídťó dostaneš.í- §ňr, ÓveŮiói' Óáp'n"OáÉÍo koťátko_,,!ák'koť,atká o jídlo neříkají,"

,,| ..

A šlo smutně dále.
Na zahrade poikalo kozičku. A kdyžkózička uviděla upla§an§ ko_

ťátko, hned se ptala: ,,Ploč pláčeš,.koť,.álko?"

"Mb*-"ÓtŘý'Ťitáa 
á,névt*,:aB ši pam !í9| ho5po*{ni oj1{lbl"

',Ja 
te toryi naučírní povida koaičk4. ,,}d,i a řekni jen; Mélmé-mé!

a hned dostaneš ií§t."
.,Ó ne!" plakatti toťatko. ,,Tak koťátka o jídlo neříkají AQh, já ubo_

há-koťátkó, už vidím, že-rnusím r.lmřít hla.de-m." -

A koťátlio naříkaló ,že aaina cestu nevidělo, ažby bylo málem,vra-
zilo do starého kocoura

,,Nu, proč jsi tak uplakanéT' ptaL 99 ko;our.
,,Iubnennářn plakai, k{yž mám v9l\ý $ad a nevím, jak si mám říci

hosbodvni-o iídlo !" odpoÝědělo koťátkp
,ť ty htoupé kotě!'1 sinet óe kocour, ,Copak ty,peumíš říci:
Mňau-r,4ňarr-mĎ.au?í

'Áncií' zvolalo iioťátko, ,ftdk říkají kqťátka!"
n nni,o pěželo k hospody*i a mňo9k4o,"lvl4au;ppau-mňau!"
Š"iřá lá hóipodyně uslySela, hned přinesla kot'átku plnou misku

mlíčka.

l


