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

 

 

Milé děti, minulý týden jsme se učili o koťátku. S příchodem jara venku všechno pučí a 

kvete, sluníčko už má větší sílu než v zimních měsících, takže příroda se celá probouzí a 

rodí se i další mláďátka. A my si o nich budeme tento týden povídat. 

 

 

 

Motivační pohádka  

 

Jak mluví zvířátka 

Autor: Kateřina Konvalinová 

 

To, co já vám dneska povím, bude krátká pohádka a my se v ní naučíme, jakpak mluví zvířátka. 

Byl vám jednou jeden statek, plný rodin od zvířátek. Byli tu pejskové, kočky, slepice, ovce, 

krávy, dokonce i prasátka, a teď když to všechno víte, začne naše pohádka.  

 

Pejsek Bobík u boudy stál, štěňátka svá k sobě zval. A jak na ně zavolal? No přece…(zaštěkal). 

Kousek opodál Micka na sluníčku spala a pak, když se probudila, na koťátka zavolala. A jak 

na ně zavolala? No přece…(zamňoukala). V chlívku zase prasátko pořád by se cpalo, když na 

chvíli přestalo, na selátka volalo. A jak na ně zavolalo? Přece pěkně…(zachrochtalo). Ovečka 

za humny travičku spásala, a když se dost napásla, na jehňátka volala. Jenže byla daleko, a tak 

trochu ječela. A jak? Přece…(bečela). Zrovinka okolo slepice běžela, najednou se zastaví, svoje 

děti vidí stěží, jen plakat je slyšela. A jak na ni její děti volaly? No přece…(kdákaly a kvokaly). 

Ještě v maštali kráva stála. A telátko v koutě? Teprve stát se učí. A co přitom povídá? Inu, 

prostě…(bučí)  



Otázky k pohádce 

 Které zvířátka byly v pohádce? 

 Dokázal bys pojmenovat mláďátka od jednotlivých zvířátek z pohádky? Na další stránce 

máš k tomu obrázky + obrázky dalších zvířátek 

 

 

Prohlédni si obrázky zvířecí rodinky. Pojmenuj zvířecí maminku, tatínka a 

jejich mládě: 
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Na mláďátka se můžeš podívat i tady: 

https://www.youtube.com/watch?v=cBtymkUSiPs 
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Máš-li doma nějaké zvířátko, vyfoť se s ním a fotografii nám pošli  

 

Vzpomeneš si, jaká zvířátka vystupovala v pohádce O koťátku, které zapomnělo mňoukat, 

kterou jste si doma četli minulý týden?  

 

Poslechni si i zvuky jednotlivých zvířátek: 

 – tip na aktivitu: dítě si zavře oči a poznává zvířátka pouze sluchem 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y&t=71s 

nebo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ndspN0I-QEo 

 

 

Vyzkoušej si s rodiči říkanku doprovázenou prstovým cvičením 

 

Tatínek kohoutek a maminka slepička, 

(střídavé ťukání levým a pravým ukazovákem do stolu) 

zobali na dvorku pšeničná zrníčka. 

(ťukat ukazovákem do dlaně) 

O kousek dál u vrátek, pobíhal houf kuřátek. 

(střídavě ťukat prostředníkem a ukazovákem obou rukou do desky stolu) 

První křidélky třepetalo, druhé vesele skákalo, třetí radostně hopsalo, čtvrté 

nožičkou hrabalo. 

(postupně chytat palec, ukazováček…prsteníček) 

A páté kuřátko dokola hrabalo. 

(naznačovat kruh ukazovákem na dlani) 

Co bylo dál? Kdopak to ví? Za chvíli běžela kuřátka veselá k mámě a tátovi. 

(střídat ukazovák a prostředník pravé ruky na levé dlani) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=ndspN0I-QEo


Pohyb 
 

Motivace: zvířátka v přírodě se musí naučit co nejdříve pohybovat, aby jim neublížil nějaký 

predátor. Třeba malý koník se postaví na nohy hned po narození. Ty už zvládáš chůzi, skákání 

i běh skvěle, ale abychom tělo trochu protáhli, čeká nás dnes malá rozcvička. 

 

rozehřívací část: 

„Začarovaný statek“ – rodič v roli kouzelníka „začaruje“ dítě v jednotlivé zvíře. Dítě se snaží 

napodobit pohyby pro zvíře typické. Vhodná by byla názorná ukázka rodičem: 

 Kačenka – chůze ve dřepu (rodič stojí rozkročný, dítě prochází mezi nohami) 

 Kočka – lezeme po kolenou, prohni se v zádech jako kočka (rodič udělá hluboký 

předklon a rukama se opře o zem, dítě prolézá mezi nohami a rukami rodiče) 

 Koník – cval stranou, ruce v bok (rodič sed šikmo rozkročmo, dítě přeskakuje přes nohy 

ve cvalu stranou, obíhá sedícího rodiče) 

 Pes – lezeme po čtyřech, ale kolena ve vzduchu (rodič sed snožmo, dítě přelézá přes 

nohy rodiče v podporu dřepmo) 

 Můžeš si vymyslet další zvířátka   

 

zdravotní část: 

 cviky na zpevnění nožní klenby - „Pomoz slepičce nakrmit kuřátka“ na podlahu 

rozsypeme kostičky Lega, případně jakékoliv drobné předměty, které doma máte. Do 

prostoru postavíme ošatku nebo misku, a dítě „nakrmí kuřátka“ tím, že předměty bude 

sbírat prsty na nohách, bez pomoci rukou a dávat je do misky. 

Další varianta cviku – dítě bude sbírat drobné předměty kolíčkem na prádlo a třídit dle 

barvy, barvu určí rodič. 

 hod vrchním i spodním obloukem – nakrmte kuřátka jako správný hospodář, vytvořte 

papírové koule a trefujte se do vymezeného prostoru.  

 balanční cviky – noste „vajíčka“ (míčky, papírové koule) do ošatky pomocí vařečky, 

případně dvou vařeček 

 

 

Budeš-li chtít, můžeš si zacvičit společně s plyšáčkem a Dádou: 

https://www.youtube.com/watch?v=kAUiMM9eCBw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kAUiMM9eCBw


Tvoření 
d 

Procvičíme si naše šikovné ruce a zkusíme si namalovat kuřátko. Nejprve si ale zaťukáme 

prstíky do stolu, pak zakroužíme rukama v zápěstí (rodič předvede), potom v loktech a 

nakonec uděláme velké vrtule celými pažemi, do obou směrů.  

 

Připravíme si papír formátu A4, tužku, pastelku nebo fix, lepidlo a vše, co doma najdete ke 

zdobení kuřátka (hrášek, proso, pohanka, fazole, mák, apod.) 

 

Naučte se společně básničku: 

 

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 na dvorečku, 

kuřátko – drobečku! 

 

(+ nezapomeň přikreslit křidélko/ka)  

 

.. a podle básničky se dejte do malování   Rodič může vedle na papír „předkreslovat“ 

jednotlivé kroky malby, ale do obrázku dítěte by neměl zasahovat. 

Hotové kuřátko potři lepidlem a podle své fantazie si ho ozdob obilovinami. Máš-li doma 

mák, nalep ho jako zobání kuřátku.  

 

Budeme se těšit na fotky Tvého kuřátka  

 

 



Zazpívej si písničky o zvířátkách: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kpaf7HwiTkY   - Když jsem já sloužil 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ycGqNwYt3lE   - Běžela ovečka 

 

 

Pracovní listy: 

 
Jsou s popisem i v příloze. 

 

 

Prosíme rodiče, aby nám vypracované listy vyfotili a opět poslali zpět, nejpozději do 

neděle 28. 3. 2021. Děkujeme  

 

 

Pohádka Devět 
 

 

Byla jedna slepička a ta měla devět kuřátek. Osmi říkala všelijak, deváté se jmenovalo Pipka. 

Kdykoliv našla slepička zrnko a na kuřátka volala, osm se jich radovalo, deváté bylo smutné. 

Rmoutila se Pipka, že zrnko není vždy jenom její, a říkala si: „Škoda, že je nás devět!“  A když 

se navečer sešla kuřátka kvočně pod křídla, osm se jich radovalo, deváté se neradovalo. Litovala 

Pipka, že se vždycky nedostane na místečko nejteplejší, a myslila si: „Škoda, že je nás devět!“ 

Jednou šel kohoutek do Prahy na pouť a povídal: „Kikirihi, kuřátka! Dobře slepičku 

poslouchejte; přinesu vám z pouti sladkou krupičku!“ Osm kuřátek se těšilo, ale Pipka celý den 

vzdychala: „Škoda, že je nás devět! Kdybych byla sama, byl by celý kornoutek můj!“ I 

přemýšlela, jak by dostala celý kornoutek sama. „Vím, co udělám,“ myslí si, „půjdu kohoutkovi 

naproti a kornoutek na něm vyloudím.“ Neřekla doma ani slůvka a vydala se na cestu. 

Ale daleko nedošla. V zahrádce již nevěděla, kterou pěšinkou se chodí do Prahy. Ale zpíval 

tam na keři ptáček a toho se zeptala: „ Milý ptáčku, tebe křidélka nosí po celém světě. Pověz 

mi, kudy do Prahy. Kohoutek je tam na pouti a přinese mi sladkou krupičku. Dám ti také 

zrníčko.“ A ptáček zazpíval: „Lilililililí!“ „Aha,“ myslí si Pipka. „Kolem lilií.“ Pospíchala na 

tu stranu, kde rostly lilie. Byl jich v zahrádce celý záhonek; ale včera hospodyně jednu vykopala 

a po té zbyl v zemi důlek. Pipka nedávala pozor na cestu a buch!, spadla do důlku. Bědovala, 

naříkala, ale z důlku se nedostala. 

 

Zatím se kohoutek vrátil jinou stranou a nasypal kuřátkům sladké krupičky. Kuřátka zobají a 

kohoutek si je počítá. Když jich napočítal jen osm, ptá se starostlivě: „Kde je Pipka?“ Ale nikdo 

o ní nevěděl. I rozběhla se kuřátka po dvorečku, ale po Pipce nikde ani vidu, ani slechu. Slepička 

naříkala, že se snad utopila v rybníce. Posílala tedy kmotřičku kachničku, aby prohlédla vodu, 

a sama zase prohlížela ve dvoře každý koutek. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kpaf7HwiTkY
https://www.youtube.com/watch?v=ycGqNwYt3lE


 

Zatím jedno kuřátko zaběhlo do zahrádky a tam někdo naříkal: „Píp, píp! – „To je naše Pipka,“ 

raduje se kuřátko a běží k liliím. A hle! V důlku sedí zmořená Pipka a naříká, že zahyne. 

„Neplač, Pipko!“ těší ji kuřátko. „Hodím do jamky lupínek a bude dobře!“ Hodilo dolů žlutý 

lístek. Pipka se na něj postavila, ale z důlku nemohla. Kuřátko hledalo jiný lístek a zase s ním 

k jamce. Ale důlek byl pořád příliš hluboký a Pipka stále naříkala: „Zahynu dříve, než samo 

důlek naplníš. Škoda, že vás není víc!“  Běželo kuřátko pro ostatní a za chvilku osm zobáčků 

snášelo do důlku zvadlé listí a suché větvičky. Teď se důlek rychle zasypával, Pipka po násypu 

vystupovala výš a výš a už ji vykukovala hlavička. „Dobře, že je nás devět!“ zajásala a hop! 

Vyskočila mezi kuřátka. Kuřátka s ní běžela domů a slepička nevěděla radostí, co počít. Vtom 

se od rybníka vracela kachna se svou rodinou a také byla ráda, že je Pipka zase na světě. 

Každému kachňátku Pipka vyprávěla, jak spadla do důlku a jak jí osm kuřátek vysvobodilo. 

„Dobře, že je nás devět!“ stále si při tom pochvalovala. 

Každému kachňátku Pipka vyprávěla , jak spadla do důlku a jak jí osm kuřátek vysvobodilo. 

„Dobře, že je nás devět!“ stále si při tom pochvalovala. 
  

 

Rozhovor k pohádce 

 Jaká zvířátka vystupovala v pohádce? 

 Kolik kuřátek bylo v pohádce? Zkus si do tolika napočítat.  

 Jak se jmenovalo deváté kuřátko? 

 Povídejte si s dítětem o pohádce – jaká byla Pipka, co se v pohádce událo, jaké z ní 

plyne ponaučení, atd. 

 Už ses někdy o něco rozdělil se sourozencem nebo kamarádem? Povídejte si o tom, jak 

je důležité být jeden na druhého hodný, dělit se s ním, pomáhat mu.  

 

Nechte dítě pohádku převyprávět, zkuste si ji společně zahrát, apod.  

 

 

 

 

Hádánky – zvířecí mláďátka 
 

Teď ještě malé je, ještě si hraje, 

ale když vyroste, v zimě tě hřeje 

-pletený svetr, šála a čepička, 

co z jeho vlny upletla babička. (jehňátko) 

 

Na louce s přáteli vesele skotačí, 

tu trkne, tu mekne, tu stranou poskočí. (kůzlátko) 



 

Ihned jak se narodilo, 

na nožky se postavilo, 

potom na svět zařehtalo, 

kopýtkem si vyhodilo.   (hříbátko) 

 

Maličká mláďátka od matky pijí, 

jsou celá růžová, v chlívku si žijí. 

Zdobí je maličký kulatý rypáček 

a vzadu zkroucený tenounký ocásek. (selátko) 

 

Fousky plotem prostrčilo, 

na myšku se zaculilo. 

Zatím je maličké, nemusíš se myško bát, 

až však trochu vyroste, na útěk se musíš dát. (koťátko) 

 

Malé žluté ptáčátko, 

kvokat bude zakrátko. 

Jmenuje se …    (kuřátko) 

 

Kouše boty, hračky trhá, 

pak se někde v koutě schová. 

Stáhne ocas, svěsí uši, 

tohle mládě totiž tuší, 

že až domů přijde pán, 

bude lumpík potrestán.   (štěňátko) 

 

Na louce za lesem pase se stádo, 

s ním malé mláďátko, trávu má rádo. 

Když žízeň dostane, upije z vemínka 

mlíčko, co pro něj nosí si maminka. 

Strakatá maminka na mládě zabučí,  

že až bude velké, všechno se naučí. (telátko) 

 



 

Omalovánky se zvířátky 



Budeš-li chtít, můžeš si vymalovat omalovánky se zvířátky. 

 



 



 


