
ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA 
 

 



BÁSNIČKA S KRESLENÍM 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TÍM ROZVÍJÍME:       

           

CO TÍM ROZVÍJÍME:       

 jemnou motoriku 

 koordinaci oko-ruka 

 vizuo-motorickou koordinaci ve spojení s řečí 

 

O kuřátku  

Udělám si kapičku, - Děti nakreslí ležatou kapku.  

na ni malou hlavičku. – Děti na kapku nakreslí kruh 

– hlavu.  

Pod kapičku hrabičky, - Z kapky vedou dvě svislé 

čáry, které dokreslí do tvaru hrabiček.  

Malé hnité nožičky.  

Na hlavičku očko dám, - Do hlavy nakreslí očičko.  

Také zobák udělám. – Dokreslí zobáček.  

A pak je tu zakrátko, malé žluté kuřátko. 



HÁDEJ, HÁDEJ, HADAČI 

 

 

 

 

 

 

 

CO TÍM ROZVÍJÍME:  

 pozornost 

 soustředění 

 myšlenkové operace 

Hádanka č. 1: 

Puťa, puťa, puť 

přeji dobrou chuť. 

Zrnka zobu zoby 

zob, 

panímámo ještě 

hoď. 

 

Běží kolem 

sestřička, 

žluťounká je 

celičká. 

Naše máma 

slepice 

sezobala nejvíce. 

Správná 

odpověď: kuře 

Hádanka č. 1: 

Heboučké je jako z 
vaty, 
kožíšek má 
mourovatý. 

Správná 
odpověď: kotě 

 

Hádanka č. 3: 

Přinesli v košíčku chlupatou 

kuličku. Vzala jsem ji do náručí, 

kouká, kouká, tiše kňučí. 

Usmívá se konvalinka, vždyť je 

pod ní kalužinka. 

Správná odpověď: Štěňátko 

 



NAJDI MLÁDĚ 

POSTUP: 

Vytiskněte obrázky zvířat a jejich mláďat, případně využijte tematické 

pexeso. Pošlete dítě do vedlejší místnosti. Na stůl nebo ohraničené místo 

vyskládejte „obrázky maminek“ a všude kolem v místnosti schovejte 

obrázky mláďat. Dítě má za úkol najít všechny obrázky mláďat a správně 

je přiřadit ke svým maminkám.  

 

 

 

 

 

CO TÍM ROZVÍJÍME: 

 orientaci v prostoru 

 poznávací schopnosti a funkce 

 myšlenkové operace  



PRÁCE S POHÁDKOU  

POSTUP:  

Přečtěte si pohádku „O koťátku, které zapomnělo 

mňoukat“ – viz stránky níže. Ptejte se dítěte na otázky 

související s příběhem: 

Jaká zvířátka koťátko potkalo? 

Jaké zvuky zvířata vydávala? 

Spočítej, kolik zvířat koťátko potkalo. 

          Vyjmenuj ke každému zvířeti mládě nebo maminku. 

          Jak pohádka skončila?  

 

 

CO TÍM ROZVÍJÍME: 

Pozornost, sluchovou paměť, soustředění, porozumění textu, řeč, výslovnost, samostatné vyjadřování, představivost, 

myšlenkové operace 

 



O KOŤÁTKU, KTERÉ ZAPOMNĚLO MŇOUKAT  

 

Bylo jednou jedno koťátko. Jednou se mu stalo, že najednou zapomnělo mluvit kočičí řečí. 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 - dobrou noc!!!  

 

A zazvonil zvonec a pohádky je konec! 

 


