Téma týdne: Zvířátka na dvorečku a jejich mláďátka

Vzdělávací nabídka:
- Opakování: Jaké znáš měsíce? Kolik jich je? Kolikátý měsíc je právě teď?
- Opakování dnů v týdnu /včera, dnes, zítra, pracovní dny, víkend/
- Co to je statek? Jak to na statku vypadá?
- Co je to hospodářské zvíře? Jaký přináší lidem užitek?
- Pojmenuj zvířata a jejich mláďata. Zkus použít i zdrobnělé názvy zvířat.
- Popletené říkanky / např. přišel pejsek, zamňoukal…dítě opraví/.
- Jak se zvířátka dorozumívají, artikulační cvičení viz níže.
- Hledej první hlásku ve slově.
- Rozděl slova na slabiky, vytleskávej, vypleskávej…
- Pohybově a hlasově napodobuj zvířata
- Práce s knihou, prohlížení obrázků.
- Matematické pojmy /malý až největší, méně x více… /
- Stavba statku dle fantazie /kostky, hračky… /
- Pravolevá orientace - / určování věcí s pojmy vpravo/vlevo /
- Pracovní listy
- Písničky „Pásla ovečky“, „Když jsem já sloužil“
- Říkanka „Na dvorečku u babičky“
- Pohádka „Kocour v botách“

Zpracovala: Karolina Pozlerová
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Artikulační cvičení
Napodobování zvuků:
- kočka – mňau, mňau, mňau – špička jazyka je zapřená o spodní řezáky, střed se opírá o
patro dutiny ústní, jazyk tvoří placku
- pes – haf, haf, haf – horními zuby lehce stisknout spodní ret
- kůň – ihahá, ihahá – střídáme široký úsměv – zuby lehce skousnout a maximální rozevření
úst
- prase – chro, chro, chro – rty vytvoří střední kroužek
- kráva – búbúbúbúbúbú – rty vytvoří malý kroužek
- ovce – bébébébébébé – rty se stisknou pevně k sobě a roztáhnou k mírnému úsměvu - husa
– gagagagaga – špička jazyka se sklání dolů a posune se mírně dozadu
- kachna – kač, kač, kač – zuby se přiblíží k sobě, rty se našpulí
- slepice – kokokokoko – rty vytvoří malý kroužek
- kohout – kykydyký, kykydyký – zuby postavíme na sebe, rty se usmívají
- kuřátka – píp,píp, píp – rty se stisknou k sobě, roztáhnou do úsměvu a znovu stisknou
- králík – mic, mic, mic – jazyk je opřený za dolními řezáky, rty se roztáhnou do úsměvu

Zdroj: http://www.zsbukovany.cz/wp-content/uploads/2014/08/PROJEKT-M%C3%A1mer%C3%A1di-zv%C3%AD%C5%99ata.pdf
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Zdroj: https://i.pinimg.com/736x/8e/e8/1a/8ee81a9ab6e63c1c986d1a667deb0523.jpg
Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/418905202843622899/
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Zdroj: https://www.knizniklub.cz/knihy/390999-malovane-cteni-poznavame-svet-s-josefemladou.html
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Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/809451732996118747/
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Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/809451732996107766/

6

Zdroj:https://cz.pinterest.com/pin/809451732996107755/
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Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/786089309933836759/
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Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/478226054158335451/
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Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/27584616457481104/
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Zdroj: https://mschodov.cz/zviratka-na-dvorku/
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Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/845199055059242784/

ČIPERKOVÉ https://www.youtube.com/watch?v=Kpaf7HwiTkY
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Zdroj: https://www.cibulacek.cz/2020/04/15/kdyz-jsem-ja-slouzil/
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Kocour v botách
Byl jednou jeden mlynář a ten měl na tomto světě tři syny, k tomu mlýn, osla a kocoura a
bylo mu to k užitku. Synové pracovali ve mlýně, osel přinášel pytle s obilím a odnášel pytle s
mouku a kocour? Inu, ten přece chytal myši! Když mlynář zemřel, rozdělili si synové dědictví,
ten nejstarší dostal mlýn, ten prostřední osla a ten nejmladší? Inu, ten přece dostal kocoura!
Nic jiného na něj taky nezbylo! „Takové dědictví by nebylo nikomu k radosti. To jsem
dopadnul.“ řekl si ten nejmladší: „Dostal jsem to nejhorší! Nejstarší bratr má mlýn a může
mlít, prostřední má osla a ten je mu taky k užitku, ale co si já počnu s kocourem? Nechám si z
jeho kožešiny udělat palčáky a bude to!“ „Poslouchej,“ měl se k řeči kocour, který rozuměl
všemu, co se řeklo: „kvůli tomu, abys měl z mé pelichavé kožešiny pár špatných rukavic, mě
zabíjet nemusíš. Nechej mi raději udělat pár holínek, abych vypadal dobře a mohl se ukázat
mezi lidmi a rázem Ti budu k užitku.“ Mlynářský synek se věru podivil, že kocour mluví, ale
protože šel kolem mlýna zrovna švec, zavolal ho dovnitř a nechal kocourovi vzít míru na pár
holínek. Když byly hotové, kocour si je natáhnul, vzal pytel obilí, nahoře uvázal šňůru, jakoby
ho chtěl táhnout po zemi, pak si ho hodil na záda a šel po dvou nohách jako člověk do lesa.
Toho času vládl v té zemi král, který jedl k smrti rád koroptve, ale na trhu jich bylo tak málo,
že to bylo k soužení. Královské lesy byly koroptví plné, ale byly Vám tak plaché a opatrné, že
to nebylo ani k lovu ani k nástrahám a lovci se vraceli s prázdnou. Ale kocour se na to rozhodl
jít od lesa. Když přišel na mýtinu, položil pytel na zem, otevřel ho a rozsypal část obilí do
trávy. Smyčku, kterou byl pytel zavázaný, vedl za jeden keř, kde se sám pak ukryl a čekal a
čekal. Za nějakou chvíli přicupitaly zvědavé koroptve, našly zrní a daly se do zobání zob! zob!
a jedna po druhé vlezla za obilím až do pytle. Když kocourovi přišlo, že je jich uvnitř už pěkná
řádka, utáhl smyčku a bylo to! Uvězněným koroptvím pak jedné po druhé zakroutil krkem,
pytel si hodil na záda a vydal se rovnou cestou na královský zámek. Tam se mu do cesty
postavila královská stráž: „Stát! Kampak?“ „Ke králi.“ odvětil. „Ty jsi mi vtipálek! Kocour a ke
králi?“ smál se strážce. „Jen ho nech jít.“ řekl druhý voják a pak skoro zaveršoval „Pan král
má často dlouhou chvíli, třeba ho mluvící kocour trochu rozptýlí.“ A bylo to! Před králem se
kocour hluboce poklonil a řekl: „Můj pán, hrabě,“ k tomu titulu pronesl ještě jakési dlouhé a
urozené jméno, které si už nikdo nepamatuje, „se nechá panu králi poroučet a posílá mu
koroptve, které zrovna ulovil.“ Králi se sbíhaly sliny, když kulaťoučké ptáčky zpěváčky uviděl,
a nedal jinak, než že musejí tomu kocourovi z pokladnice nandat do pytle tolik zlata, kolik jen
unese. „To zanes svému pánu a poděkuj mu mnohokrát za dárek.“ Však kocour taky nečekal
nic jiného a rázoval rovnou do mlýna, kde seděl ten nejmladší u okna v chalupě s hlavou v
dlaních, protože si činil výčitky, že poslední groš utratil za to, aby pořídil holínky pro kocoura,
svět většího hlupáka neviděl! Z toho zadumání ho vytrhnul kocour, který mu shodil u nohou
pytel, a když ho rozvázali, bylo v něm samé zlato. „Tady máš něco za ty holínky, pan král Tě
nechává pozdravovat a mockrát děkuje.“ Z takové řeči hoch nezmoudřel, ale to zlato ho
potěšilo, ať se vzalo, kde se vzalo. Zatímco si kocour po lidsku stahoval holínky, vyprávěl mu
vše, co a jak bylo a nakonec řekl: „Inu, zlata máš teď sice dost, ale u toho nemůžeme zůstat!
Ráno si zase natáhnu holínky a poohlídnu se, jak z Tebe udělat něco jinačího. Však jsem panu
králi řekl, že jsi hrabě.“ Druhého dne se kocour vydal opět na lov a králi přinesl bohatý
úlovek. Tak to šlo i třetí den a čtvrtý i ten desátý a každý den přinesl domů zlato a nejen to,
král si kocoura v botách oblíbil, mohl si chodit i smýčit po zámku jak chtěl a nebylo nikoho,
kdo by mu chtěl zkřivit vlásek. Jednou se zase kocour vyhříval u kamen v královské kuchyni,
když tu přišel kočí a láteřil: „K čertu s králem i princeznou! Chtěl jsem jít do hospody, dát si
něco k pití, zahrát si karty a místo toho s nimi musím k jezeru!“ Jak to kocour uslyšel, pelášil
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do mlýna a řekl svému pánovi: „Jestli chceš být bohatý a k tomu hrabě, pojď se mnou ven k
jezeru a vlez do vody.“ Jinoch nevěděl, co si s takovým nápadem počít, ale protože bylo zatím
vše, co kocour udělal, k dobrému užitku, poslechl a šel s ním. U jezera se svlékl a skočil do
vody. Kocour vzal jeho šaty a někam je schoval. A už tam byl král i princezna, přijeli v
krásném kočáře a pod kola se jim vrhnul kocour, který lamentoval a naříkal: „Ach,
nejurozenější králi, byl tu zloděj a mému pánu, urozenému hraběti, který se tu v jezeru
koupal, ukradl šaty! Teď je ubohý hrabě ve vodě a nemůže ven, a jestli tam ještě nějakou
chvíli zůstane, určitě prochladne a umře.“ Jen to král uslyšel, nechal zastavit a jeden z jeho
lidí musel na zámek, aby přinesl královské šaty. Když si pan "hrabě" ty nádherné šaty oblékl,
vypadal vskutku k světu, to se líbilo králi i princezně a nedali jinak než, že si musí sednout k
nim do kočáru. Kocour běžel po svým napřed a ocitl se na jedné obrovské louce, kde přes sto
sekáčů kosilo seno. „Čípak je ta louka lidičky?“ zeptal se. „Jednoho mocného kouzelníka.“
odvětili mu. „Poslouchejte, brzy tudy pojede král, a když se Vás bude ptát, komu patří ta
louka, raději mu odpovězte, že panu hraběti, jinak se král nezná vzteky a všechny Vás zabijí.“
Potom běžel kocour dál a dorazil na velikánské žitné pole, kde žalo dvě stě ženců obilí.
„Komu patří to žito, lidičky?“ zeptal se. „Jednomu mocnému kouzelníkovi.“ odvětili.
„Poslouchejte, brzy tudy pojede král. Když se Vás bude ptát, komu patří to pole, raději mu
odpovězte, že panu hraběti, jinak se král nezná vzteky a všechny Vás zabijí.“ A běžel dál, až
doběhnul do hustého černého lesa, kde kácelo tři sta dřevorubců mohutné buky. „Komupak
patří ten les, lidičky?“ zeptal se. „Jednomu mocnému kouzelníkovi.“ odvětili. „Poslouchejte,
brzy tudy pojede král. Když se Vás bude ptát, komu patří ten les, raději mu odpovězte, že
panu hraběti, jinak se král nezná vzteky a všechny Vás zabijí.“ Kdo by odporoval kocourovi,
který chodí světem v botách a k tomu ještě mluví? Zatímco se lidé radili, co to má všechno
znamenat, dorazil kocour do čarodějova zámku a hned se hnal dovnitř. Čaroděj se tvářil
nevrle a přezíravě se ptal, co tu pohledává. Ale kocour se měl k úkloně a k lichotce: „Slyšel
jsem, že se umíš proměnit v jakékoliv zvíře, co jich na světě je, prý v psa, lišku nebo vlka. Inu,
tomu bych i věřil! Ale proměnit se ve slona, to se mi zdá zhola nemožné, a proto jsem přišel,
abych se sám přesvědčil.“ Kouzelník pravil pyšně: „To je pro mne maličkost.“ A byl tu slon!
„Hm, to je dobré! A co takhle ve lva? To bys taky uměl?“ „To také nic není.“ ušklíbnul se
čaroděj a byl tu lev! Kocour zůstal strachy bez sebe a zvolal: „To je neuvěřitelné a
neslýchané! Něco takového bych si ani ve snu nepomyslel. Ale co v malé zvířátko, třeba myš,
to bys taky dokázal? To bys byl pak opravdu ten největší čaroděj na světě!“ Čarodějové si
rádi přihýbají z pohárů lichotek a tento byl málem opilý: „O ano, milý kocourku, to umím
také.“ A byla tu myš! Inu, ne dlouho. Kocourovi stačil jeden skok a bylo po ní, jen se olíznul,
jak to už kocouři dělají. Ta vybraná společnost zatím přijela k louce. „Komu patří to seno,
lidičky?“ zeptal se král. „Panu hraběti! Panu hraběti! “ volali nakonec všichni, jak jim kocour
poradil. „Máte pěkný kousek země, pane hrabě.“ řekl král. Potom přijeli k žitnému poli.
„Komu patří to obilí, lidičky?“ „Panu hraběti! Panu hraběti!“ znělo jednohlasně. „Máte velký
a krásný lán, pane hrabě.“ řekl král. A u lesa to bylo podobné. „Komu patří to dřevo, lidičky?“
ptal se král. „Panu hraběti! Panu hraběti!“ volali všichni. Král se podivil ještě víc a řekl: „Vy
musíte být opravdu bohatý muž, pane hrabě, nemyslím, že já sám mám tak nádherný les.“
Konečně přijeli k zámku, kocour stál na schodech, a když dole zastavil kočár, otevřel dveře a
řekl: „Pane králi, přijeli jste na zámek mého pána, je to pro nás ta nejvyšší pocta.“ A ten
zámek byl větší a krásnější než královský zámek, a tak král udělal to nejlepší, co mohl a dal
hraběti princeznu za ženu. Když král umřel, stal se hrabě králem a kocour? Inu, ten byl přeci
jeho prvním ministrem!
Zdroj: Pohádka na motiv Charlese Perraulta
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Otázky k pohádce:
Co přinášel a odnášel osel?
Co dostali synové po smrti mlynáře?
Kdo je to švec?
Jaké postavy byly v pohádce?
Jak vypadá kocour v botách? Co vše vidíš na obrázku?

https://mslobkovicovo.cz/ferda-mravenec-predstavuje-pohadku-kocour-v-botach/
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Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/557813103821786756/
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•
Zdroj: https://pixers.cz/plakaty/kocour-v-botach-21065549

18

