
MLÁĎATA 

Milé děti,  

     Duben je nejhezčí venku na dvoře a nemáme-li možnost                                                          

se tam přímo podívat, prohlédneme si alespoň obrázky (např. J. Lady). Na louce rozsvítily 

zelený trávním petrklíče a pampelišky i vylíhnutá hebounká kuřátka, káčátka a housátka. A 

všechna zvířátka ze dvorku se přijdou se svými mláďaty, která vesele skotačí a hrají si jako 

děti, pochlubit. Možná, že jedna z her, kterou hrajete děti s maminkou a tatínkem, je 

odkoukaná přímo od beránků. Kdo ji zná a umí? („berany, berany, duc“) 

    24. dubna má svátek Jiří. Ten den prý vylézají ze země hadi a štíři. Nejspíš to nebudou jen 

hadi a štíři, ale všechen hmyz a žížaly. Schválně, kde najdeme takovou žížalu? (pokud máte 

možnost, zkuste si ji s dětmi venku najít). Také žáby, mloci, čolci a ještěrky se probouzejí ze 

zimní strnulosti a u ježků a jezevců končí zimní spánek. 

 

Básnička pro měsíc Duben 

Duben má rád legraci, 

stále mění počasí. 

Chvíli svítí sluníčko, 

hned zas prší maličko. 

Dokonce i padá sníh, 

tenhle duben má rád smích. 

 

(Poznejte s dětmi, jaké počasí představují jednotlivé obrázky – viz. příloha 1, zvětšená verze. 

Typy počasí si také můžete namalovat a zároveň se dětí doptávat, jak by se např. oblékly) 

 

Jak mluví zvířátka 

(Krátká pohádka, kde se děti naučí, jak mluví zvířátka.)      

     Pejsek Bobík u boudy stál, štěňátka svá k sobě vzal. A jak na ně zavolal? No přece .... 

(zaštěkal – děti). Kousek opodál Micka na sluníčku spala a pak, když se probudila, na koťátka 

zavolala. A jak na ně zavolala? No přece ... (zamňoukala). V chlívku zase prasátko pořád by 

se cpalo, když na chvíli přestalo, na selátka volalo. A jak na ně zavolalo? Přece pěkně ... 

(zachrochtalo). Ovečka za humny travičku spásala, a když se dost napásala, 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 slepičku její 

děti volaly? No přece ... (kdákaly - kvokaly). Ještě v maštali kráva stála. A telátko v koutě? 

Teprv stát se učí. A co přitom povídá? Inu, prostě ... (bučí). 



 Doptávejte se dětí, zda-li si pamatují, které zvíře a jak mluví. 

 Napodobte jednotlivou řeč zvířátek (haf, mňau, bů ...). 

 Vybarvěte obrázky zvířátek na dvorku (příloha 2) a slovně přiřaďte mláďata 

k jednotlivým zvířátům.  

 

 

Skákal pes ve zvířecí řeči 

 Zazpívejte si s dětmi známou písničku „Skákal pes“.      

     Na tuto melodii si z dětmi zazpívejte řečí zvířátek, např. jako psi – haf, haf, haf, jako 

kočky  - mňau, mňau, mňau, jako hadi – ssss, ssss, sssss, jako kachny – ga, ga, ga, a třeba jako 

včely – bzzz, bzzz, bzzz. To by mohla být pro děti velká legrace .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trocha pohybu a hry 

 

     Protože zvířátka jsou nejlepší kamarádi k pohybu a skvěle se napodobují, můžete si na 

takové zvířátka zahrát, např. hrou „Čaruji, čaruji“ nebo zvolit postřehovou hru „Všechno lítá, 

co peří má“. 

 Čaruji, čaruji: Děti pohybem a řečí napodobují zvířátka. Maminka nebo tatínek je 

čaroděj a děti do zvířátek „začaruje“, použije se k tomu tato říkánka: Čáry máry fuk, 

aťu tu není žádná holka, žádný kluk. Ať je/jsou tady ... (pejskové, kočičky apod.). 

 Všechno lítá, co peří má: Maminka nebo tatínek budou říkat různá zvířátka. Pokud 

děti uslyší zvíře, které léta, např. pták, sova apod., zvednou ruce. Pokud dítě uslyší 

zvíře, které neletá, nechá ruce dole.  

 

Básnička s pohybem  

Já jsem pejsek jménem Rek, 

(napododíme pejska) 

hlídat chodím na dvorek. 

 

K zemi já se přikrčím, 

(přikrčení se k zemi) 

na zloděje zavrčím. 

 

Vrčím, vrčím, vrčím, 

pak do výšky skočím. 

(skok do výšky) 

 

Zloděj se moc vyleká,  

jak může, tak utíká.  

(běh na místě). 

      

Pohádka 

(Před spaním můžete dětem číst skvělou pohádku od Karla Čapka, Dášeňka.) 

 

Narodilo se štěně (Karel Čapek) 

     Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic, do hrsti se to vešlo; ale anžto to mělo pár 

černých ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že to je psisko, a protože jsme si přáli mít psí holčičku, dali 

jsme tomu jméno Dášeňka. 

     Dokud to bylo bílé nic, bylo to slepé, bez očí, a co se nožiček týče, inu, mělo to dva páry čehosi, 

čemu se při dobré vůli mohlo říkat nožičky. Ale protože tu ta dobrá vůle byla, byly tu i nožičky, 

třebaže ještě za mnoho nestály; kdepak, stát se na nich nedalo, takové byly vratké a slaboučké, a s 

chůzí to byla, holenku, teprve potíž. Když se do toho Dášeňka pořádně obula (totiž ona se neobula, 



ale vykasala si na to rukávy) (přesněji řečeno, ani rukávy si nevykasala, ale jenom si, jak se říká, plivla 

do dlaní) (rozumějte mi, ona si ovšem nemohla plivnout do dlaní, protože ještě plivat neuměla a 

dlaně měla tak maličké, že by si do nich netrefila), zkrátka když se do toho Dášeňka pořádně dala, 

dokutálela se za půl dne od máminy zadní nohy k mámině noze přední, přičemž se cestou třikrát 

nakrmila a dvakrát vyspala. Spát a jíst uměla totiž hned od narození, tomu se učit nemusela; proto to 

dělala horlivě po celý boží den, a myslím, že i v noci, když se na ni nikdo nedíval, spala stejně 

svědomitě jako ve dne – takové to bylo pilné štěně.  

    Krom toho uměla pištět; ale jak štěně piští, to nakreslit nedovedu a ukázat bych vám to také 

nemohl, protože na to nemám dost tenký hlas. I mlaskat uměla Dášeňka od narození, když sála 

mámino mlíčko, ale víc už nic; jak vidíte, nebylo s ní zprvu mnoho řeči, ale její mamince (jmenuje se 

Iris a je hrubosrstá foxteriérka) to stačilo: celý den si měla se svým nunátkem Dášeňkou co povídat a 

šuškat, očichávala ji, líbala a lízala, čistila a jazejčkem umývala, česala a hladila, pěstovala ji, krmila ji, 

laskala ji, hlídala ji, své vlastní huňaté tělíčko jí podestýlala za polštář, a to se to, panečku, Dášeňce 

spalo! Abyste věděli, tomu se říká láska mateřská a u lidských maminek je to taky tak, však vy víte. 

Jenže lidské maminky dobře vědí, co a proč dělají; ale taková psí maminka to neví, jenom cítí, že jí to 

příroda káže. 

Více na: http://rodon.cz/admin/files/ModuleKniha/1415-dasenka.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rodon.cz/admin/files/ModuleKniha/1415-dasenka.pdf


Příloha 1: 

 

 

 

 

  



Příloha 2: 

 

 

 



 

 

 

 



Příloha 3 (přiřaďte s dětmi správná mláďata) 

 

 

 


