
CO BYCHOM S DĚTMI DĚLALI, KDYBYCHOM BYLI VE ŠKOLCE: 
(můžete si některé aktivity zkusit doma) 

30.3.  -   3.4. 2020 Téma: Jaro už se směje, sluníčko nás hřeje 

Podtéma:   Zvířátka na statku a jejich mláďátka 
 

To byla jednou jedna vesnice se spoustou CHALOUPEK. U jedné z nich byl maličký DVOREK, na tom 
dvorku KURNÍK, v tom kurníku BIDÝLKO, vedle bidla HNÍZDO a v tom hnízdě krupice, sedí pěkná 
slepice.  

HRA  - Rychle ukaž – procvičení rychlosti a paměti – pantomimické zobrazení vyznačených slov – 
př.(chaloupka – střecha nad hlavou, dvorek – sed roznožmo, kurník – dřep, bidýlko – natažení ruky 
před sebe, hnízdo – mistička z dlaní) – rychlá reakce na střídání slov 

Na dvorku slepice Pepka nebydlela sama, tam vám bylo zvířátek 

HRA – Zvířátko, ozvi se – zvířátka se představují – podle jednotlivých obrázků – charakteristický 
zvuk pro jednotlivá zvířátka ( kráva – bů, pes – haf… ) 

 

Slepička  Pepka měla na dvorku kamaráda kohoutka Pepíka. Spolu zažívali nejedno dobrodružství. 



O kohoutkovi a slepičce 
 

Kohoutek a slepička vyšli si spolu do obory na oříšky. 

Kohoutek řekl: „Co kdo z nás najde, bude oběma na polovic". 

„Tak dobře!" odpověděla slepička. Hrabala, hrabala, vyhrabala jadýrko a upřímně se s 
kohoutkem o ně rozdělila. 

Potom vyhrabal kohoutek taky jádro, ale byl lakomý, chtěl je čerstvě sám pohltit, aby 
slepička nevěděla, a jádro mu uvázlo v krčku. 

„Běž honem, slepičko, přines vody, sic umru!" 

Jak to řekl, převalil se na zemi, nožkama vzhůru. Slepička běžela pro vodu ke 
studánce: 

„Studánko, dej vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře — 
bojím se, bojím, že umře!" 

Studánka řekla: „Nedám ti vody, dokud mi nepřineseš od švadleny šátek"'. 

Slepička běžela ke švadleně: 

„Švadlenko, dej šátek studánce, 
studánka dá vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře — 
bojím se, bojím, že umře!“ 

Švadlena řekla: „Nedám ti šátku, dokud mi nepřineseš od ševce střevíčky". 

Slepička běžela k ševci: 

„Mistře, dej střevíčky švadlence, 
švadlenka dá šátek studánce, 
studánka dá vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře .— 
bojím se, bojím, že umře!" 

Švec řekl: „Nedám ti střevíčky, dokud mi nepřineseš od svině štětin". 

Slepička běžela ke svini: 

„Sviňko, dej ševci štětiny, 
švec dá střevíčky švadlence, 



švadlenka dá šátek studánce, 
studánka dá vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře — 
bojím se, bojím, že umře!" 

Svině řekla: „Nedám ti štětin, dokud mi nepřineseš od sladovníka mláta". 

Slepička běžela k sladovníkovi: 

„Sladovníče, dej svini mláta, 
svině dá ševci štětiny, 
švec dá střevíčky švadlence, 
švadlenka dá šátek studánce, 
studánka dá vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře — 
bojím se, bojím, že umře!" 

Sladovník řekl: „Nedám ti mláta, dokud mi nepřineseš od krávy smetany!" 

Slepička běžela ke krávě: 

„Kravičko, dej sladovníkovi smetany, 
sladovník dá svini mláta, 
svině dá ševci štětiny, 
švec dá střevíčky švadlence, 
švadlenka dá šátek studánce, 
studánka dá vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře — 
bojím se, bojím, že umře!" 

Kráva řekla: „Nedám ti smetany, dokud mi nepřineseš s louky travičky". 

Slepička běžela k louce: 

„Louko, dej krávě travičky, 
kráva dá sladovníkovi smetany, 
sladovník dá svini mláta, 
svině dá ševci štětiny, 
švec dá střevíčky švadlence, 
švadlenka dá šátek studánce, 
studánka dá vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 



má nožky nahoře — 
bojím se, bojím, že umře!" 

Louka řekla: „Nedám ti travičky, dokud mi nevyprosíš s nebe rosičky!" 

Slepička prosila: 

„Nebe, nebíčko! Dej louce rosičky, 
louka dá krávě travičky, 
kráva dá sladovníkovi smetany, 
sladovník dá svini mláta, 
svině dá ševci štětiny. 
švec dá střevíčky švadlence, 
švadlenka dá šátek studánce, 
studánka dá vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře — 
bojím se, bojím, že umře!" 

Slitovalo se nebe nad kohoutkem a seslalo louce rosičku, louka dala travičku, kráva 
smetanu, sladovník mláto, svině štětiny, švec střevíčky, švadlena šátek a studánka 
vody. 

Slepička nabrala vody do zobáčku a jakmile ji kohoutkovi do krku vpustila, sklouzlo 
mu jadýrko dolů, kohoutek skočil na nožky, zatřepal křídly a zakokrhal vesele: 
„Kykyryký“! 

 

Jednou slepička Pepka snesla vajíčka a dlouho je zahřívala, až se jí vylíhla kuřátka. 

Kresba zvířecí postavy podle říkadla: KUŘÁTKO 
Nakreslíme vajíčko, žluté jako sluníčko. 
Přidáme dvě nožičky a k nim malé prstíčky. 
Ještě žlutou kuličku, jako ptačí hlavičku. 
Očko, malý zobáček, pak nasypem máček, 
Zobej, zobej na dvorečku, kuřátko malý drobečku! 
 
Viz příloha: 
Pracovní list – Slepička a kuřátka – urči počet kuřátek v hnízdě 
                          Ovál šikmý – grafomotorické cvičení na uvolnění ruky – kresba kuřátek 
 
HRA – Hledám svou maminku – děti se snaží správně pojmenovat mládě od určeného 
domácího zvířete – (př. Kráva – telátko, koza – kůzlátko…) 
Viz příloha: 
Pracovní listy – Mláďata 
 
Tvoření zdrobnělin + jejich rytmizace + porovnávání délky slov  -  př.( počítáním kostiček podle 
počtu slabik ) 
Krá-va  (2 kostičky )    x     Kra-vič-ka (3 kostičky )   -   které slovo je delší?? 



Doplňování zvuků do říkadla + rýmování: 
Pejsek………..do daleka       (štěká) 
Kráva………….,až to hučí      (bučí) 
Slípka…………na sedláka      (kdáká) 
Ovce………..ovčí řečí             (bečí) 
Kozlík………,že je větší          (mečí) 
Kočka………., sova………        (mňouká, houká) 
Prase……..,jen to fičí             (kvičí) 
Oslík……….na oslíka              (hýká) 
 
HRA – Kdo ještě patří do rodiny ? –  tvoření zvířecích rodin ( kocour – kočka- kotě….) 
             Kdo začíná stejně?  –  poznávání hlásky na začátku slova  ( které zvířátko začíná na K – 
kráva, koza, kočka, kachna, krůta, králík, kůň, P – pes, prase, H – holub, husa  x   čím začíná ovce, 
jehňátko, kuřátko, hříbátko….) 

- Kde je pejsek? – Při určování polohy pejska užívej předložky (za, před, na…) 
 

 
 
 

 

 

 

 



Říkejte, co vidíte na obrázcích







 

 
 
 
 
 



 
POHYBOVÉ HRY:  Sbíráme vajíčka – děti mají dvě vařečky a pomocí nich nosí do určené ošatky 
míčky, které představují vajíčka 
                                          Kohoutek a slepička – hospodář krmí slepice a kohoutky zrníčky – hod 
papírovou koulí vrchním obloukem do vymezeného prostoru 
                                          Kravičky jdou na pastvu – zdolávání překážkové dráhy 
                                          Slepičí honička – všichni hráči se musí pohybovat slepičím krokem – přešlapují 
patu před špičku  
 
PÍSNĚ O ZVÍŘÁTKÁCH :   
Kočka leze dírou, Skákal pes, Běžela ovečka,, Pásla ovečky, Maličká su, Když jsem husy pásala, Prší, 
prší, Čtyři koně, Když jsem já sloužil (https://www.youtube.com/watch?v=Kpaf7HwiTkY)  
 
Hra – Farma – Do prázdných políček dosaď hodící se obrázky z nabídky. Které obrázky na farmu 
nepatří? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kpaf7HwiTkY


Zazpívejte si a splňte úkol

 



Spočítej kuřátka v hnízdečkách 

 
  
 
 
 
 



Grafomotorický cvik pro uvolnění ruky. Spoj a několikrát obtáhni 
přerušovanou čáru na kuřátkách 

 



Spoj čarou maminku s mládětem



Vyber mládě, které patří ke své mamince, vybarvi

 
 

 

 

 



Složte si z papíru  

 



 
¨ 

 

 



Vytvoř si z papíru

 



Dokážeš podle návodu nakreslit kočičku?



 



Najdi odpovídající stín pro zvířátko

 

 



Vyber správnou barvu pastelky a dokresli cestičku

 



 

 
Zopakuj si geometrické tvary, vystříhej je, slož kočičku, nalep a vybarvi.

 

 

 



Vybarvi podle zadání. Na každý tvar, vyber jinou pastelku.  

- ŽLUTÁ 
- ČERVENÁ 
- ORANŽOVÁ 

Zbytek obrázku dobarvi podle své fantazie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tužkou spoj přerušovanou čáru a vybarvi

 
 

 

 



 

 

Rozhýbej tělı́čko 
https://www.youtube.com/watch?v=msSc7Mv0QHY 

https://www.youtube.com/watch?v=_yEgQlkl7Nw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=msSc7Mv0QHY
https://www.youtube.com/watch?v=_yEgQlkl7Nw

