
Téma: Sluníčko poznává zvířátka

Datum: 14. - 17. 4. 2020

Úkol pro tebe: 

Popros maminku, tatínka, sourozence, ať ti pomůžou vyrobit papírové Sluníčko. Až se sejdeme ve 
školce, vyzdobíme si jimi naši třídu :) 

Povídejte si:

Mláďátka bývají tak maličká, že se vejdou do dlaní. Ale dávejme pozor na zvířecí maminky a tatínky. 
Mohli by si myslet, že jsou jejich děti v nebezpečí, určitě by je zkusili bránit. Některá mláďátka je lepší 
do ruky vůbec nebrat, aby z nich jejich rodiče necítili lidský pach a neodmítali je.

Koťátko je lehké, unesu ho v dlani.
Pohoupám ho opatrně, už na ně jde spaní.
Jeho máma kočka o kotě se bojí,
nespouští ho ze svých očí, jako socha stojí.

Měla by o tebe tvoje maminka strach, kdyby tě choval někdo cizí? Co bys měl udělat, kdyby tě oslovil 
úplně cizí člověk?

Zazpívej jako kočička písničku Kočka leze dírou (mňau mňau).

Kočičky mají rády drbání za ušima, hlazení – zahraj si s rodiči/sourozenci na kočičky.

Návrhy her a činností s dětmi:

Kotě patří ke kočce. Dokážeš pojmenovat i ostatní zvířátka a jejich mláďata?

Mláďata (J. Žáček) 

Krávy mají telátka,

klisny mají hříbátka,

ovce mají jehňátka,

kozy mají kůzlátka,

slípky mají kuřátka,

husy mají housátka,

kachny mají káčátka,

fenky mají štěňátka,

kočky mají koťátka,

mámy mají miminka,

jako moje maminka.



Zazpívej si písničky Kočka leze dírou, Malé kotě (J. Suchý), Krávy, krávy (Z. Svěrák)

Poznáš zvuky zvířátek? https://www.youtube.com/watch?v=BwhXBwY5_Rw&t=165s 

Poskládej z kostek farmu se zvířátky. Jak říkáme domečkům, kde zvířata bydlí? 

Vymodeluj kočičku z modelíny/slaného těsta/moduritu.

Vytleskej slova: pes, kočka, kuře, kráva, koza, kůzle, ovečka …

Poslechni si pohádku O koťátku, které zapomnělo mňoukat. (viz příloha)

Otázky k pohádce:
Jaká zvířata koťátko cestou potkalo? 
Proč koťátko plakalo? Jak se cítilo koťátko, když plakalo? 
Napodob smutné, veselé, hladové koťátko. 
Zkus zamňoukat jako kotě a jako velký kocour.
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Zkus složit kočičku.



Vyrob si kočičku z kartonu a vlny.



Zahraj si s rodiči hru.



Jak se zvířátka dorozumívají? 



Pomoz mamince najít její mláďátko.



Jaký obrázek patří na konec řady?



Obrázky vybarvi, vystřihni a nalep tak, jak jde příběh za sebou.





Zahraj si s rodiči pexeso. 



Vyrob si papírové kuřátko.


