
III. Distanční výuka pro VI. třídu „SOVIČKY“ 

 od 18. 3. do 25. 3. 2021 
(termín odevzdání 25. 3. 2021)

Projekt: „Slepičko, slepičko snes nám jedno vajíčko  “  

„Jarní povídání“ 

Tento týden si budeme povídat o domácích zvířátkách, mláďátkách a jejich užitku. 

1. Úkol: „Nauč se básničku a hezky nám ji přednes“ (odeslat)

                            „Dobré ráno, milé děti, 

                         ten čas nám tu hrozně letí.

                                                O čem bude povídání? 

                                                 Žádné těžké hádání!

Vždyť je máme všichni rádi, 

                                                 zvířátkoví kamarádi. 

                                              Pejsek, koza, kravička. 

                                             Tak už poběž honem k nám, 

                                                poslouchej, co povídám.“

Cíl: Rozvoj sluchové paměti, soustředěnosti a řeči
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2. Úkol: „Pozorně poslouchej“ 

Jaká znáš hospodářská zvířátka a poznáš jejich mláďátka? Rozeznáš je 
podle zvuku? S rodiči si při pouštění videa vyjmenujte celou rodinku zví-
řátek (kachna-kačer-kačenky, atd.), popovídejte si o jejich charakteristice 
(srst, zobák, peří atd.) a užitku.

Podívej se na tento odkaz, https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y 

Cíl: Rozvoj sluchové paměti a soustředěnosti, rozvoj řeči, základní logické myšlení 

3. Úkol: „Vyprávěj nebo si pusť pohádku“

Pohádka „O slepičce a kohoutkovi“

odkaz zde – https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY.  Poté 

si spolu o pohádce můžete popovídat a položit pár otázek☺
Cíl: Rozvoj komunikativních řečových dovedností, rozvoj sluchové paměti 

POHÁDKA „O SLEPIČCE A KOHOUTKOVI“

Kohoutek a slepička vyšli si spolu do obory na oříšky.

Kohoutek řekl: „Co kdo z nás najde, bude oběma na polovic".
„Tak dobře!" odpověděla slepička. Hrabala, hrabala, vyhrabala jadýrko a upřímně se 
s kohoutkem o ně rozdělila.
Potom vyhrabal kohoutek taky jádro, ale byl lakomý, chtěl je čerstvě sám pohltit, aby
slepička nevěděla, a jádro mu uvázlo v krčku.
„Běž honem, slepičko, přines vody, sic umru!"
Jak to řekl, převalil se na zemi, nožkama vzhůru. 
Slepička běžela pro vodu ke studánce:
„Studánko, dej vody
mému kohoutkovi:
leží tam v oboře,
má nožky nahoře —
bojím se, bojím, že umře!"
Studánka řekla: „Nedám ti vody, dokud mi nepřineseš od švadleny šátek"'.

Slepička běžela ke švadleně:
„Svadlenko, dej šátek studánce,
studánka dá vody
mému kohoutkovi:
leží tam v oboře,
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má nožky nahoře —
bojím se, bojím, že umře!“
Švadlena řekla: „Nedám ti šátku, dokud mi nepřineseš od ševce střevíčky".
Slepička běžela k ševci:
„Mistře, dej střevíčky švadlence,
švadlenka dá šátek studánce,
studánka dá vody
mému kohoutkovi:
leží tam v oboře,
má nožky nahoře .—
bojím se, bojím, že umře!"
Švec řekl: „Nedám ti střevíčky, dokud mi nepřineseš od svině štětin".
Slepička běžela ke svini:
„Sviňko, dej ševci štětiny,
švec dá střevíčky švadlence,
švadlenka dá šátek studánce,
studánka dá vody
mému kohoutkovi:
leží tam v oboře,
má nožky nahoře —
bojím se, bojím, že umře!"
Svině řekla: „Nedám ti štětin, dokud mi nepřineseš od sladovníka mláta".
Slepička běžela k sladovníkovi:
„Sladovníče, dej svini mláta,
svině dá ševci štětiny,
švec dá střevíčky švadlence,
švadlenka dá šátek studánce,
studánka dá vody

mému kohoutkovi:
leží tam v oboře,
má nožky nahoře —
bojím se, bojím, že umře!"
Sladovník řekl: „Nedám ti mláta, dokud mi nepřineseš od krávy smetany!"
Slepička běžela ke krávě:
„Kravičko, dej sladovníkovi smetany,
sladovník dá svini mláta,
svině dá ševci štětiny,
švec dá střevíčky švadlence,
švadlenka dá šátek studánce,
studánka dá vody
mému kohoutkovi:
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leží tam v oboře,
má nožky nahoře —
bojím se, bojím, že umře!"
Kráva řekla: „Nedám ti smetany, dokud mi nepřineseš s louky travičky".
Slepička běžela k louce:
„Louko, dej krávě travičky,

kráva dá sladovníkovi smetany,
sladovník dá svini mláta,
svině dá ševci štětiny,
švec dá střevíčky švadlence,
švadlenka dá šátek studánce,
studánka dá vody
mému kohoutkovi:
leží tam v oboře,
má nožky nahoře —
bojím se, bojím, že umře!"
Louka řekla: „Nedám ti travičky, dokud mi nevyprosíš s nebe rosičky!"
Slepička prosila:
„Nebe, nebíčko! Dej louce rosičky,
louka dá krávě travičky,
kráva dá sladovníkovi smetany,
sladovník dá svini mláta,
svině dá ševci štětiny.
švec dá střevíčky švadlence,
švadlenka dá šátek studánce,

studánka dá vody
mému kohoutkovi:
leží tam v oboře,
má nožky nahoře —
bojím se, bojím, že umře!"
Slitovalo se nebe nad kohoutkem a seslalo louce rosičku, louka dala travičku, kráva 
smetanu, sladovník mláto, svině štětiny, švec střevíčky, švadlena šátek a studánka 
vody.

Slepička nabrala vody do zobáčku a jakmile ji kohoutkovi do krku vpustila, sklouzlo 
mu jadýrko dolů, kohoutek skočil na nožky, zatřepal křídloma a zakokrhal vesele: 
„Kokrhuhú!" 
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4. Úkol: ,,Zvířátka na statku‘‘ – kočička  (odevzdat)

 Pracovní list č. 1 - nakreslit kočičku tužkou dle postupu a vybarvi ji 

pastelkou. Podepiš se dole uprostřed 

Cíl: Správný úchop tužky, správné sezení, soustředěnost

5. Úkol: Rozvoj matematických schopností a dovedností  (odevzdat)

Pracovní list č. 2 – vybarvi zvířátka podle návodu a podepiš se dole 
uprostřed.

Pracovní list č. 3 – dokresli vytečkované tvary na obrázku, pojmenuj je a
vybarvi. Podepiš se dole uprostřed.

Pracovní list č. 4 – prohlédni si klobouky, která mají prasátka, a vlevo od linek pod-
trhni tvar, který se klobouku nejvíce podobá. Nauč se kreslit kružnici. Nejdříve ob-
táhni čárkovaný vzor, pak ji kresli do řádků a podepiš se dole uprostřed. 

Cíl: Rozvoj pozornosti a soustředěnosti, rozvoj matematické gramotnosti a grafo-
motoriky

6. Úkol: „Zahraj si na zvířátka“

Procvičení všech partií těla, před zdravotními cviky. 

• Čáp – chůze, ruce „klapají“ před tělem

• Had – plazení po břiše 

• Kačenka – chůze ve dřepu

• Kočka – lezeme po kolenou a poté se protahujeme v kleče (kočička líže mlíč-
ko), vyhrbíme se, sedneme si na paty a opět prohnutě dopředu

• Koník – cval stranou, ruce v bok 

• Medvěd – chůze, ruce nahoru

• Opice – chůze, prsty u nohou pokrčeny 

• Pes – lezeme po čtyřech, ale kolena ve vzduchu 

• Rak – lezeme pozpátku, zády k zemi 

• Slon – chůze, ruce představují sloní chobot 

• Vrabec – poskoky snožmo, ruce na ramenou 

• Žába – skoky jako žába, výskok ze dřepu, ruce nad hlavu 
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• Zajíc – poskoky ve dřepu, ruce napodobují na hlavě uši 

   

Cíl: Orientace v prostoru, cvičení podle nápodoby dospělého, lateralita, protahování 
horních a dolních končetin, radost z pohybu 

7. Úkol: Rozvoj myšlení a soustředěnosti (odevzdat) 

 Pracovní list č. 5 - ,,Popletená zvířátka‘‘ – hledej dvojce, které jsou 
popletené, rozstříhej podle čáry a slep správně. Podepiš se dole uprostřed 

Pracovní list č. 6.- ,,Zvířátka na statku‘‘ - Spoj čarou, která věc patří 
ke každému zvířátku a proč ? Obrázek vybarvi. Podepiš se dole uprostřed

Pracovní list č. 7- ,,Zvířátka si hrají na akrobaty‘‘- Najdi tři rozdíly mezi levou a 
pravou a dokresli je. Podepiš se dole uprostřed 

Cíl: Správný úchop tužky, myšlení, soustředěnost

8. Úkol: „Zahraj si na farmáře“ (odeslat)

Postav si doma svůj statek, najdi si, co nejvíc zvířátek a správně je poj-
menuj. Popovídej si s rodiči o jejich užitku a mláďátkách (můžeš použít i 
netradiční materiál např.  krabičky, potraviny)  

                   Cíl: Prožitek ze hry, rozvoj fantazie, rozvoj řeči a paměti 

9. Úkol: „Zazpívej si s námi pro radost“ – video z naší školky (ode-
slat) 

Zazpívej si s námi písničku „Jaro na dvorečku“, kterou najdeš v příloze.

Cíl: Udržení rytmu a melodie, rozvoj paměti, soustředěnost, rozvoj řeči

10. Úkol:  „Zatancuj si pro radost“  

Klikni na tento odkaz, https://www.youtube.com/watch?

v=bZdg7A3HTgo a zatancuj si pro radost☺
Cíl: Orientace v prostoru, učení nápodobou, radost z pohybu 
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DOBROVOLNÝ ÚKOL: „Dojení kravičky“

Už jste někdy dojili kravičku? Můžete si vy-
zkoušet, jak to asi zhruba vypadá. Potřebujete
gumovou rukavici, mlíčko, provázek, černý fix a
hrneček. Nejdříve si propláchněte gumovou ru-

kavici vodou. Po zaschnutí na ní nakreslete černým fixem
flíčky. Do rukavice nalijte mléko nebo vodu. Nahoře rukavi-
ci svažte a dejte pod ní hrneček. Pomocí jehly udělejte v ru-
kavici na jednom prstě malou dírku. Rukavici Vám někdo
může podržet nebo si ji můžete přilepit pomocí lepící pásky
na pro vás vhodné místo. 
A můžete dojit! :-D 

Těšíme se na vás, pokud si s námi chcete dál hrát, stačí jen odepsat.

                                                Vaše pí. učitelka Iva a pí. učitelka Petra
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