
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

ČINNOSTI PŘEDŠKOLÁKŮ PRO TÝDEN 6.4.-9.4.2021 

Integrovaný blok: Sluníčko se probudilo  Téma: ,,Domácí zvířata a jejich mláďata“ 

Rodiče prosíme, aby dětem přečetli jednoduché pokyny. 

Dítě a jeho tělo  - pokud se ti úkoly podaří splnit, vybarvi si modré okénko.  

Na jaře se domácím zvířátkám rodí mláďátka. Zkus uhodnout která – hádanky ti napoví. 

Mláďátko si ukaž na obrázku a pojmenuj ho správně.  

Heboučké je jako z vaty,    Přinesli v košíčku chlupatou kuličku, 

Kožíšek má mourovatý.    vzala jsem ji do náručí, 

Co je to?      kouká,kouká, tiše kňučí. 

Co je to? 

Běží kolem sestřička,     I když nemá žvýkačku,   

žluťounká je celičká.     ustavičně žvýká, 

Naše máma slepice,     maminku má rohačku 

sezobala nejvíce.     a  tatínka býka. 

Co je to?      Co je to? 

                                   

KOTĚ   ŠTĚNĚ   KUŘE   TELE 

Napodob hlas každého zvířátka – haf,mňau, pipi, bůůů. 

Odpovídej: Kdo štěká a jak?  Kdo mňouká a jak?  Kdo bučí a jak?  Kdo pípá a jak? 

Napodob: Jak se protahuje koťátko. Jak  leze štěňátko. Jak hopsá kuřátko. Jak žvýká telátko. 



Dítě a jeho psychika - pokud se ti úkoly podaří splnit, vymaluj si žluté okénko 

Spoj pastelkou maminku a mláďátko.       

 

Říkej, kdo ke komu patří: Koza má kůzlátko. Pes má štěňátko. Kočka má koťátko. Slepice má 

kuřátko. 



 

Dítě a ten druhý – pokud se ti podaří úkol splnit, vybarvi si červené okénko.  

Každé zvířátko má svoji řeč. Když se ztratí koťátko – zamňouká a máma kočka přiběhne. Když 
se ztratí kuřátko – zapípá a slepice ho hned hledá. 

 Jak mluví zvířátka – maminka ti přečte tuto pohádky, a ty se pokus napodobit 
hlasy zvířátek. 
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 volal? No přece….(zaštěkal). Kousek opodál Micka na sluníčku spala a 
pak, když se probudila, na koťata zavolala. A jak na ně zavolala? No 
přece….(zamňoukala). V chlívku zase prasátko pořád by se cpalo, když na chvíli 
přestalo, na selátko 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 – kvokaly). Ještě v maštali kráva 
stála. A telátko v koutě? Teprve stát se učí. A co přitom povídá? Inu, 
prostě….(bučí). 
 

Dítě a společnost – pokud se ti podaří úkol splnit, vybarvi si fialové okénko  

I my lidé máme svoji řeč. Kdyby jsi se ztratil, dokázal bys říct jak se jmenuješ a kde bydlíš? 

Říkej:  Jmenuji se……………….  Bydlím…………………….(alespoň město)  

Do rámečku namaluj dům, ve kterém bydlíš. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dítě a svět  - pokud se ti podaří úkol splnit, vybarvi si zelené okénko.       

 Poslechni si písničku o zvířecí řeči Krávy, krávy jak si vlastně povídáte…(Uhlíř, Svěrák) 

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

 Vezmi si tužku a podle tečkovaných čar dokresli koťata. Klubíčka můžeš barevně vymalovat. 

 

 

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

