
Týdenní téma: Domácí zvířata a jejich mláďata 

 
1. Úkol :  Pohádka „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“ 

             (prosíme rodiče, aby dětem přečetli pohádku, děti mohou napodobovat zvuky zvířátek,  
              která jsou v textu) 
 

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.  
  
 

2. Úkol: Povídejte si s dětmi o přečtené pohádce, použijte doplňující otázky 

 Jak se asi cítilo koťátko, když plakalo 

 Mělo hlad, měli jste někdy hlad? 

 Proměňte se v kočičky (smutné, veselé, hladové...) 

 Co mají kočičky rády ( drbání, hlazení …) - demonstrujeme navzájem 

 Jaká může být kočička ? ( hladká, jemná, chlupatá, černá..) 
 

 

3. Úkol: Poznáváme domácí zvířátka na obrázcích, starší děti zkusí správně pojmenovat i mláďátka 

 

 



4. Úkol : Zazpívejte si společně písničky o zvířátkách, použijte jako doprovod hru na to, co najdete                 
v kuchyni ( pokličky, vařečky, skleničku se lžičkou...) 

             Doporučené písničky – Kočka leze dírou, Skákal pes přes oves, Já mám koně, vraný koně,     
             Maličká su, Když jsem já sloužil, Pásla ovečky, Krávy, krávy, aj. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Wf1TUbau4Ss 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RynBixeMjZ4 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=dhedg_B5Wsc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u0CH5o_by7A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EEL2qOclur0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dST7Nodh1Tw 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wf1TUbau4Ss
https://www.youtube.com/watch?v=RynBixeMjZ4
https://www.youtube.com/watch?v=DeFCulXRnSE
https://www.youtube.com/watch?v=dhedg_B5Wsc
https://www.youtube.com/watch?v=u0CH5o_by7A
https://www.youtube.com/watch?v=EEL2qOclur0
https://www.youtube.com/watch?v=dST7Nodh1Tw


5. Úkol: Nakreslete si některé zvířátko za pomoci básničky (můžete kreslit i venku křídami na 
chodník) 

 

       



 6. Úkol: Poskládejte si pejska, kočičku nebo prasátko z papíru podle návodu, dokreslete detaily   
           pastelkami, voskovkami, fixy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Úkol: Společně si procvičte mluvidla ve dvojici proti sobě 

 

 voláme na kočičku čičiči, čičičí (artikulační cvičení) 

 foukáme brčkem do sklenice mléka (dechové cvičení) 

 foukáme do polystyrenové koule (koule z papíru, míček) z jedné části koberce na druhou 
               (dechové cvičení)  

 olizujeme horní i spodní ret - jako kočka (procvičujeme motoriku jazyka) 
 

 

 



8. Úkol: Vyberte si pracovní list a vypracujte podle zadání   
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 

 



 

 

 

 

      
     9. Úkol: Určitě máte doma nějaké zvířátko. Budeme rádi, když se společně s ním vyfotíte a 
            fotku nám pošlete na zsstarec@seznam.cz 

mailto:zsstarec@seznam.cz

