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DOMÁCÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLAĎATA 
(Obrázky na konci textu) 
  
ODPOVĚZ NA OTÁZKY: 

1. Jak  se jmenuje mládě slepice ( krávy, kozy, husy…) 
2. Jak  se jmenuje maminka kuřete ( selete, jehněte…) 
3. Jak se jmenuje tatínek kůzlete ( kuřete, hříbátka…) 
4. Pro co chováme krávu, prase, slepice…) 

 



DH: Poznávání zvířat 
• vytleskávání názvů domácích zvířat a jejich mláďat 

Najdi zvíře dle charakteristiky 
• pomůcky: obrázky domácích zvířat (kohout, kráva, prase, králík, kůň) 
      rodič dětem dává otázky, které se týkají určitého zvířete 
např. ráno nás budí, můžeme na něm jezdit, žije v chlívku, hlídá dům… 

DH: Přiřazování zvíře + mláděte 
       obrázky 
 Chování ke zvířatům (scénky) 

„Jak bychom se měli chovat ke zvířátkům?“ 
• demonstrace 2 odlišných situací (dobré x špatné) 
• dvojice  (táta, máma, sourozenec prostě kdo je po ruce - představuje pána                

a psa 
• v jednom případě se pán chová k psovi špatně a v druhém dobře (hladí ho) 
• děti mají za úkol poznat, co je špatně 

  

JEN TAK PRO POBAVENÍ          MOJE MILÉ DĚTIČKY POSÍLÁM VÁM BÁSNIČKY     

                                                                                                                          Vaše uč.Vlaďka
                                                                  



                                  

Kdo uhodne o kom jsou? 

ŘÍKANKY A  BÁSNIČKY                                                              
                                
Naše kočka strakatá 
Naše kočka strakatá, 
měla čtyři koťata. 
Jedno mourek, druhé bílé, 
třetí žluté, roztomilé, 
A to čtvrté strakaté, 
Po mamince okaté. 

  Kočka                          
  Ta naše kočka,  
  koulí na nás očka.                                                 
  v noci nebo ve dne,                                              
  tam i tam si sedne. 
 Je to kočka malá říkáme jí Sára. 
                                                                     



                                                                                                 

                                                                                  
   

 

Lakomá kočka 
Potkal pejsek kočičku, 
mlsala si na mlíčku. 
Copak to máš, kočičko? 
Dej mi taky maličko! 
Nedám, pejsku, nemáš hlad, 

ani nemáš mlíčko rád! 

Dej si třeba masa kus, 

nebo tvrdý chleba zkus! 

Nebuď kočko lakomá, 

rozdělit se každý má, 

když máš hodně, druhý málo, 

co by se ti asi stalo… 



Až to bude obráceně, 

budeš prosit malé štěně. 

To se s tebou rozdělí 

v sobotu i v pondělí. 

Pekly kočky vánočky 
 
Kdo upeče vánočky?  
To je práce pro kočky. 
Kočky mísí těsto s kvásky, 
rozvalují na provázky. 
Pak se daly do pletení, 
"něco zaplést to nic není" ! 
Mezi těstovými provázky,  
si však zapletli ocásky. 
" Jak vánočky upletly " ? 
Nijak ! radši utekly ! 

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, stulilo se do klubíčka a už chrupá.  

KK: Rozhovor o pohádce 
 O koťátku, které zapomnělo mňoukat 
• „Jak se cítilo koťátko, když plakalo?“ 
• „Mělo hlad? Měli jste někdy hlad?“ 
• proměníme 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                                                                                          

nápodobujeme lízání, hladíme si najedené bříško 

 Hry pro rozvoj slovní zásoby 
 Říkanky s pohybovým doprovodem Čtyři koťata 



 Bumtarata na vrata, máme čtyři koťata. (tleskáme s dítětem do rytmu) 
 První mňouká, (pošimráme dítě na dlani a zamňoukáme)  
 druhé přede, (pošimráme dítě na druhé dlani a zapředeme jako kotě)   
 třetí hajat nedovede. (pošimráme dítě na chodidle a zakroutíme hlavou) 
 A to čtvrté prská, (šimráme druhé chodidlo a zaprskáme jako kotě) 
 a ocáskem mrská. (zahýbáme dítěti palcem  u nožky) 

Dechová cvičení  

▪ Do sklenice si nalijeme mléko a pomocí brčka tvoříme bubliny. (motivace 
koťátkem) 

▪  Foukání do větrníku či peříčka 

▪  Při relaxační hudbě vleže  na koberci se prodýcháme do bříška  

▪ Foukání do polystyrénových koulí, (lze nahradit koulí z ubrousků) foukáme 
z jednoho konce stolu na druhý. 

Motorika mluvidel: 

Malé kotě sedí v koutě.                                                                                                   
Tiše sedí. Očka hledí.                                                                                                         
Na vlněné klubíčko.                                                                                             
Co ti dáme kočičko? 

Copak dáš kotěti? Co má rádo? Poté si s dětmi na koťátko z naší pohádky 
zkusíme zahrát. Použijeme k této činnosti připravenou nutelu či marmeládu, dle 
přání a chuti dětí. 



Když jsme si procvičili pusinku, můžeme vyzkoušet nutelu, natřít  na talíř a dítě                                                     
ho musí olízat tak, aby zůstal úplně čistý.  

Sluchové vnímání a fonematický sluch Opakuj po mně: kotě tiká tatínek štěně 
chytí Martínek labuť štěká tetička štika ťuká matička šťovík tělocvik hostina tílko 
Zkouška dvojice slov s odlišným fonémem: (hláska, která dokáže rozlišit význam) kotě - 
koště; tělo-těsto; pouť - poušť; šťáva - šťovík; smetí - mletí; fotí- letí 

 Nácvik básně s pohybovým doprovodem:  

Ťuká, ťuká deštík, na široký deštník.                                                                                    
Ťuká, ťuká prstíkem. Kdo je pod tím deštníkem? 

(prsty ťukáme do dlaně druhé ruky) (rukama obkroužíme pomyslnou střechu 
deštníku) (klepeme rukou jako na dveře) (rukama vytvoříme dalekohled a díváme 
se.)  

Hádanka  

Ťukám, ťukám ťuky ťuk:                                                                                                                           
V domě ticho, ani muk.                                                                                                      
Zůstaly tam z rodiny snad jen ťik-ťak hodiny.                                                                                  
Potom slyším ťapky, ťapky, ťapají tam tiché ťapky.                                                                          
Kdo je to? (koťátko)                                                                                             
(Tleskni, když uslyšíš slovo KOŤÁTKO.) 



 



 

Přeškrtni zvířátka, která nejsou domácí. 



 

Vybarvi a podle čáry rozstřihni. 



 

Jak se jmenuji? 



 



 

Trošku tvoření pro všechny: děti, mámu, tátu… 



. 1. 

2. 



3. 

4. 

PES 



 

                                                                                              KOČKA 



 
                                                                PRASE 



 
                                                                                                                              KŮŇ 



 

                                                                                                                        KRÁLÍK 



                                                      

                                                                                                            
KUŘE
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