
 

ÚKOL Č. 14 
Milé děti, zkuste si vzpomenout, která zvířátka patřila k Velikonocům (zajíčci, kuřátka, 

ovečky/beránci). Výborně, a protože nejen k Velikonocům, ale celkově k celému jarnímu období patří 

zvířátka, tak si o nich budeme dále povídat. 

 

Úkol č. 1 

Nejprve si s rodiči přečtěte pohádku o koťátku a dalších zvířátkách. Pozorně poslouchejte. 

„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: Jak dělá koník děti? -> 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: Jak dělá kráva děti? ->  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: Jak dělá kozlík děti? -> 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: Jak dělá ovečka děti? -> 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: Jak dělá kuře děti? -> 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: Jak dělá kohout děti? ->  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: Jak dělá prase děti? ->  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: Jak dělá kocour děti? ->  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!    

 

Víte děti, jaká zvířátka byla v pohádce? Zkuste vyjmenovat (koťátko, kůň, kráva, kozlík, ovečka, kuře, 

kohout, prase, kocour). 

Jak dělá koťátko? (mňáu)  

Kdo mu to poradil? (kocour) 

Víte, kdo je máma od koťátka? (kočka) A víte, kdo je táta? (kocour) A koťátko je tedy co od kočky a 

kocoura? (mládě) 

Jak se cítilo koťátko, když plakalo? Bylo smutné? Zkuste napodobit mňoukání smutného koťátka. A 

teď zkuste napodobit veselé koťátko. A co takhle rozzuřenou kočku? A velkého kocoura?  



Výborně, byla by z vás skvělá koťátka. 

 

Úkol č. 2 (pro předškoláky) 

Jako další úkol jsem si pro vás nachystala křížovku (viz příloha 1). Vy starší už to znáte ze školky, takže 

to pro vás určitě nebude nic těžkého. Nejprve pojmenujte všechna zvířata, která jsou na obrázkách. 

Která z těchto zvířat se objevila v pohádce o koťátku?  

Opište jména všech zvířat do křížovky. Až budete hotoví, podívejte se na vyznačené tučné políčka. 

Tam je tajenka, kterou zjistíte, když se podíváte od vrchu dolů. Poznáte, které ze tří slov v nabídce je 

tajenka? A víte, co to je? Někteří z vás si to dokáží po písmenkách přečíst. A pro ostatní tady máme 

nápovědu – kdo jsou všichni ti živočichové v křížovce? Věci? Ovoce? Nábytek? … Ano, určitě už 

všichni víme, že jsou to ZVÍŘATA. 

 

Úkol č. 3 

Pantomimická hra (klidně pro celou rodinu) 

 

Tak děti, zavolejte maminky, tatínky, brášky, sestřičky, babičky, dědečky, no prostě všechny, koho 

máte po ruce. A pokud se nezúčastní, nevadí. Jeden z nich se určitě přidá, potřeba jsou alespoň dva 

hráči.  

Pro tuto hru budete potřebovat herní kostku. Ale ne, nespěchejte hned vytahovat kostku z Člověče, 

nezlob se. Budete totiž potřebovat speciální kostku, tak se koukněte do Přílohy 2, kterou hned 

vytiskněte.  

Máte před sebou šablonu na herní kostku se zvířátky. Zvířátka vybarvěte podle toho, jak ve 

skutečnosti doopravdy vypadají. Potom vystřihněte podle čar. Poproste maminku nebo tatínka, aby 

vám pomohli správně zohnout všechny strany, potom si vezměte lepidlo, kraje polepte a složte. Je 

důležité každou stranu pevně přidržet, aby se vám to nerozlepovalo. 

 

Hra na zvuky 

Jeden hráč hází kostkou tak, aby ostatní neviděli, co mu padlo. Úkolem je předvést, jaký zvuk vydává 

zvíře, které mu padlo na kostce. Ostatní hráči hádají, kdo uhádne píše si bod. V dalším kole hází 

kostkou jiný hráč. Kdo má nejvíce bodů, vyhrává. 

 

Pantomima 

Hra spočívá na stejném principu, ale tentokrát se nesmí vydat ani pípnutí! Úkolem je napodobit 

pohyby zvířete, které padlo na kostce. Opět vyhrává ten, kdo má nejvíce bodů. 
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