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Distanční výuka 

15.3. – 19.3. 2021

Téma :  O zvířátkách hodně vím, na otázky odpovím.
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vezmi pastelku či tužku a vytvoř pěkné obloučky
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někdy se to plete – vpravo či vlevo. (vlevo hnědou, vpravo šedou

barvou)
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1,2,3, to už znáš. Pozorně hledej a počítej, zvířátka pojmenuj a slabiky

vytleskej. Pantomimou pohybu a třeba jen zvuky předveď některá

zvířata.
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 Zatancuj si písničku „Jaro, léto….“ od Míši Růžičkové

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE

 poznáš zvířata ze statku podle zvuku? Zapněte si video na 

youtube, zavři oči a hádej.

https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y

 venku si vezmi klacík a do písku či bláta nakresli obloučky 

jako když zajíc skáče přes pole, hnízdo-(motanici) pro 

ptáčky. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE
https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y
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Uhádni hádanku, najdi mourovatou kočičku, nakresli všechny druhy

zvířat a spočítej.
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Kdo ke komu patří? Jaký zvuk vydávají? Mají peří nebo srst?
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Přečtěte si pohádku, nakresli zvířátka, které kotě oslovilo. Nakonec celou pohádku vyprávěj sám.

O koťátku, které zapomnělo mňoukat Bylo jednou jedno koťátko. Koťátko si rádo hrálo na dvoře i za vraty, ale pořád mu to bylo málo a tak se přidalo ke kamarádům 

štěňátkům. Jenže se mu stalo, že najednou zapomnělo mluvit kočičí řečí. Umělo už říkat jenom haf, haf, haf. Když dostalo hlad a chtělo si říci hospodyni o misku mlíčka, 

nevědělo jak. Jak se říká, propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Hladové koťátko chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo koníky. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se 

drobátko! Řekl koťátku koník. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku 

mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: íhaha, íhaha, íhaha. Ale kdepak - nestačí - kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít 

hlady. Hladové koťátko chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo kravičku. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekla kravička. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí 

hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: bú, bú, bú. 

Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady. Hladové koťátko chodilo dál s pláčem po dvoře, až potkalo kozlíky. Pročpak 

pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekl kozlík. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že 

bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: mééé, mééé, méé. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu 

muset umřít hlady. Hladové koťátko znovu chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo ovečky. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekla ovečka. Jak nemám plakat? V 

bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece 

zavolat: bééé, bééé, bééé. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady. A hladové koťátko chodilo dál s pláčem po dvoře, až 

potkalo kuřátka. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řeklo kuře. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak 

se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: pííí, pííí, pííí. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné

rady, budu muset umřít hlady. Hladové koťátko chodilo znovu s pláčem po dvoře, až potkalo kohoutky. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekl kohout. Jak 

nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad,

stačí přece zavolat: kykyryký, kykyryký, kykyryký. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady. Hladové koťátko chodilo s 

pláčem po dvoře, až potkalo prasátka. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řeklo prasátko. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to 

mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: chro, chro, chro. Ale kdepak, nestačí kotě má 

řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady. Hladové koťátko chodilo dál s pláčem po dvoře, až potkalo kocoura. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se 

drobátko! Řekl kocour. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? 

Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: mňaúúúúúúúú. To je ono, hurá, sláva, takhle mluví koťátka! Radostně zajásalo kotě. A to kotě dírou v plotě utíkalo do 

kuchyně, přiběhlo k hospodyni a zamňoukalo. Mňau, mňau, mňau! Sotva to hospodyně uslyšela, dala hned koťátku plnou misku mlíčka. Koťátko ji vypilo, do klubka se 

stulilo a už mhouří očička naše malá kočička.. 
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 procvič si třeba kočičí řeč: mňau 

slabě x  silně, jako malé kotě x jako divoká kočka, další nechám na 

tobě
 

  a  paměť 
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Poslední pracovní list bude barevný
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Vytvoř si pár slepiček 
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Nezapomeň na pravidelné vycházky. Venku se proběhni, 

kličkuj jako zajíc, projdi se po vyvýšené rovině (třeba 

obrubník či kmen stromu) jako kočka.

Každopádně na silnici si nehrajeme a předem se pořádně

rozhlídneme, než vstoupíme do vozovky.

„Jarní procházka – výzva“
Své pozorování zakresli a okýnko označ fajfkou

 Našel jsi živého tvora menšího než tvůj 

prst? 

 Potkal jsi během procházky zvíře co má 

srst?

 Pohladil jsi kočičky – myslím ty na větvičce.

 Zavři na chvíli oči a zaposlouchej se do 

zpěvu ptáčku.


