
 

 

Záměr – cíl: Rozvíjení poznatků o domácích zvířatech a jejich mláďatech 

 

Tématem tohoto týdne jsou zvířata hospodářská. Dětem vysvětlíme hlavní 

důvod tohoto označení. Jako příklad použijeme krávu. Kráva je zvíře 

hospodářské, jelikož nám dává něco, co můžeme v našem životě využít. 

Necháme děti, zda na mléko přijdou samy. Pokud ano, pokračujeme otázkou, 

jaké zvířátko nám ještě něco dává, které zvířátko je tedy hospodářské? 

(kráva - mléko, maso/ prase - maso/ koza - mléko/ slepice - vajíčko/ ovečka - 

vlnu/ kachna - maso/ husa - maso/ kůň a osel - tažné zvíře, pomoc k práci/ králík 

- maso). Pokud jsme toto zvládli, dále přemýšlíme o tom, co z výrobků 

můžeme vyrobit? (mléko = sýry, jogurty, máslo/ maso = šunka, klobása, řízek, 

paštika/ vajíčko = míchaná vajíčka, volské oko, bábovka/ vlna = oblečení, látky 

na cokoliv). Dále s dětmi rozebereme, kde tato zvířata žijí. Můžeme mít i 

rodinný statek nebo farmu, kde je více zvířátek na jednom místě. Každé ale 

bydlí ve svém domečku - králíkárna, kurník, kravín, stáj, chlév. Také si s dětmi 

můžeme popovídat o krmivu pro zvířata a o tom, jak se o ně staráme. 

V neposlední řadě se zaměříme na zvířata a jejich mláďata. Děti by měli umět 

mláďata pojmenovat. 

 

 

Následující obrázky si nejdříve všechny prohlédni. Pojmenuj zvířata a jejich 

mláďata. 

 











 

 

Dalším úkolem je si s dětmi přečíst pohádku. 

 

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. 

 

Po přečtení pohádky nechte děti vyjmenovat zvířátka z příběhu. 



Můžete si s dětmi  zazpívat : 

 

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

 

 

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



 

Nebo se naučit hezkou básničku : 

 

O čem se zdá koťátku 

Malé kotě, co spí v botě, 

to je mámin mazlíček. 

Když se stulí do klubíčka, 

usmívá se zpod víček. 

Zahraje si na honěnou, 

nevadí mu sníh a mráz. 

O čem se mu zdálo ve snu, 

neuhádne nikdo z vás. 

Napije se mléka z misky, 

poslechne si pohádku. 

To ví jenom máma kočka, 

o čem se zdá koťátku. 

 



A také si pěkně zacvičit  

https://www.youtube.com/watch?v=zzu2n3NpUbc 

Na procvičení prstíků můžete skládat pejska a kočičku z papíru. Ve školce si  
pak uděláme výstavu. A kdo bude chtít, namaluje své oblíbené zvířátko. 

 

 



 
 

 

 

 

Na závěr pár pracovních listů, kde děti procvičí matematické dovednosti, 

grafomotoriku a také nově získané znalosti  



 

 



 

 

Vybarvi tolik obrázků, kolik ukazuje číslo. 



 

 

Spoj čarou zvířátko s jeho mláďátkem a vybarvi. 



 



Pečlivě vybarvi. 

 

 

Vyznač správné číslo. 



 


