
Distanční výuka 

TÝDEN 15. 3. – 19. 3. 2021 

 

Téma: „Jaro se probouzí – zvířata a jejich mláďata“ 

„O koťátku, které zapomnělo mňoukat“ 

 

Jestlipak víte, proč na vrbě jívě kvetou na jaře  kočičky? Možná to bylo 

takhle…….. 

Pověst o kočičkách 

Podle jedné polské pověsti před mnoha a mnoha lety jednoho jara plakala kočičí máma na břehu řeky, 

v níž se topila její koťátka. Vrby jíva, které tam rostly, jí chtěly pomoci, a tak spustily své větve do 

vody, aby se malá koťátka, která spadla do vody při chytání motýlů, měla čeho chytit. Koťátka se 

pevně chytila větví a jívy je dostaly bezpečně zpět na břeh. Od té doby v jejích větvích každé jaro 

rozkvétají kočičky, jako připomínky tlapek malých koťátek, které se jich kdysi držely. 

 

Když vrba vytáhla z vody koťátka, musely jim uschnout kožíšky. A tak koťátka 

běhala po louce, na které objevila první rozkvetlé jarní kytičky 

- vyber první jarní kytičky - růže, sněženka, šeřík, tulipán, petrklíč, krokus, pampeliška, 

bledule, narcis, sedmikráska 

- udělej si pokus – vyrob si kytičku a nechej ji rozkvést 

https://www.youtube.com/watch?v=K4UkYPoxsz8 

 

Jedno koťátko se zatoulalo až na dvůr: 

Tady je místo, aby si děti zkusily namalovat kočičku 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K4UkYPoxsz8


Motivační pohádka 

 

 

 



Rozhovor k pohádce 

 „Jak se cítilo koťátko, když plakalo?“ 

 „Mělo hlad? Měli jste někdy hlad?“ 

 proměňte se v kočičky, které mají hlad 

 nápodoba smutné, hladové, veselé kočičky 

 koťátko potkalo kocourka a ten jí poradil tu správnou řeč 

 zkusíme zamňoukat jako koťátko, jako velký kocour 

 hospodyně přinesla mlíčko - napodobte lízání mlíčka, pohlaďte si najedené bříško 

 

Vyzkoušej si s rodiči říkanku o koťatech 

 

 



Procvič si jazýček, tak jako to dělají kočičky  

 

 

 

 

 

Zazpívejte si písničky o kočičkách: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BvCb2ixwzWE 

https://www.youtube.com/watch?v=X57opwn2sWo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BvCb2ixwzWE
https://www.youtube.com/watch?v=X57opwn2sWo


Zacvič si s kočičkou  

 



Výtvarná činnost 

 

 



Slož si kočičku 

Procvič si přesné skládání papíru 

 

 

 

 

Pracovní listy: 

1. Pracovní list č. 1 – dokresli obrázek 

2. Pracovní list č. 2 – hodně, málo, nic – dokresli podle návodu a vybarvi 

3. Pracovní list č. 3 – kolik myšek kočičky chytly – spočítej 

4. Pracovní list č. 4 – dokresli klubíčka vlny ve směru šipek tak, že každé bude jiné barvy 

 


