
 

        

Milé děti a milí rodiče, 

Velikonoce jsou za námi a jaro je v plném proudu. Již jsme probrali 

jarní květiny, počasí, svátky jara a tak nesmíme také zapomenout na 

naše domácí zvířata. 

Děti, zkuste vyjmenovat několik domácích zvířátek, které můžeme 

mít doma, doma na zahradě a na dvorku? Určitě si na nějaká 

vzpomenete.  

 

Čeká nás plno úkolů…tak hurá do toho…  
 

 
 

 

 

Nejdříve si připomeneme jaká známe domácí zvířátka, která 

mohou žít s Vámi doma a také zvířátka, která můžeme mít 

na zahradě či na dvorku. 

Zkuste podle obrázků zvířátek pojmenovat jejich mláďata… 

  



Kočka a koťata 

 
Pes a štěňata 

 
Andulka a andulky 

 



Křeček a křečci 

 
Králík a králíčata 

 
Želva a želvičky 

 



Koza a kůzlata 

 
Vepř a selata 

 
Kráva a tele 

 



Kůň a hříbě 

 
Kohout a slepice a kuřata 

 
Husa a housata 

 



Výborně a teď na prac. listě zkuste spojit zvířátka s mláďaty… 

 

 



Grafomotorika – rovné čáry a ležatý ovál 

 

 



 
 

 



Počítáme 1,2,3,4,5… 

 
 



 
 

 



Poznejte co je vlevo, vpravo, dole, nahoře a dokreslete obrázek… 

 

 



 

 

S rodiči si společně přečtěte obrázkovou pohádku … 

 

 

 

 
 

 

 



Dramatizace pohádky- „Jak koťátko zapomnělo mňoukat“ 

-poproste rodiče, aby Vám přečetli pohádku a zkuste si ji společně 

zahrát – domácí divadlo  
Bylo jednou jedno koťátko. Jednou se mu stalo, že najednou zapomnělo mluvit kočičí řečí. 

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, stulilo se do klubíčka a už chrupá -dobrou noc!!! 

 

Zazvonil zvonec a pohádky je konec! 

 
 

 

 

 zkuste s rodinou či kamarády pantomimu, předvádějte 

zvířátka a ostatní je hádají a zase naopak  

 pohyb zvířátek jste zvládli a ještě k tomu přidejte zvuky, které 

vydávají  

 udělejte si rozcvičku s „Kájou a Bambuláčkem“:  

 https://www.youtube.com/watch?v=wqBXrQy5BZ8 

 určitě si vzpomete i na cviky, které jsme pojmenovali jako 

zvířátka, které to jsou? Ano - třeba kočička, pejsek apod. A 

můžou to být j jiná zvířátka, nejen ty domácí, co třeba klokan? 

 Zacvičte si ho … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wqBXrQy5BZ8


 

Procvičte si prstíky skládáním origami pejska, dokreslete jej 

podle fantazie  

 

 
 



Aby bylo veseleji, zazpívejte si písničky, které už znáte  

 

„Když jsem já sloužil…“ 

https://pisnicky-pro-deti.eu/kdyz-ja-slouzil/ 

 

„Skákal pes“ 

 

https://pisnicky-pro-deti.eu/kdyz-ja-slouzil/


 

„Kočka leze dírou“ 

 
„Maličká su“ 

 



Nesmíme zapomenout na básničku a omalovánku  

 
 



 
 

 



Milé děti a milí rodiče, 

 

posíláme Vám mnoho pozdravů,  

užívejte si krásné počasí, radujte se, hrajte si, cvičte, 

zpívejte. 

 Při plnění úkolů přejeme dětem hodně trpělivosti. 

 

Vaše paní učitelky  

  


