
,,Učíme se a hrajeme si spolu i přes to, že nemůžeme být spolu“

,,Naše kočka strakatá měla čtyři koťata“

Třída: II. - ,,Motýlci“
Časové období: 19. - 23.4. 2021
Věková skupina: 4 – 5 let
Vypracovaly: Eliška Matějková,
Šárka Marková

1. ,,To je naše rodina“ - Povídejte si s maminkou a tatínkem o 
domácích zvířátkách a jejich rodinách.

kocour kočka kotě
pes fena štěně

kohout slepice kuře
beran ovce jehně
kozel koza kůzle
kůň kobyla hříbě
býk kráva tele

2. Naučte se novou básničku o koťátkách:

Naše kočka strakatá
měla čtyři koťata.

Jedno mourek,
druhé bílé,

třetí žluté, roztomilé.
A to čtvrté strakaté
po mamince okaté.

3. Hádej, hádej, hádači!

Bílý kožich chundelatý
na krku má zvonec 
zlatý.
Z nebe nebo z kopečka
přiběhla k nám ……..

Obilí i zrnko máku
hned si vezme do 
zobáku.
Zato snáší vajíčka.
Kdopak je to? ……..

Trávu mění na mlíčko,
k tomu bučí maličko.
Poznali jste? Sláva!
Je to totiž ……..
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4. Procvič si s maminkou a tatínkem počítání od 1 do 5. Spočítej 
jednotlivá zvířátka na obrázku a nakresli správný počet puntíků 
pod zvířátko v pravém sloupci.
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6. Spoj čarou dospělé zvíře a jeho mládě, pojmenuj je a vybarvi. 
Urči, kde žijí 3 zbývající zvířátka a pojmenuj je. 
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7. Zazpívejte si s námi písničku o koťátku a sluníčku (ze školky 
umíme dvě sloky).

8. Najdi doma předměty zelené barvy. Vyfoť se s nimi a fotku nám 
můžeš poslat do skupinky na FB.
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9. Poskládej si z papíru pejska nebo kočičku podle návodu. 
Nezapomeň dokreslit očička, čumáček, tlamičku a fousky.

10. Na konec posíláme 3 pracovní listy:

• Co nám dávají zvířátka?

• Hospodářské autíčko

• Kočička a klubíčko vlny

Těšíme se na Vaše obrázky, videa, fotografie a příspěvky, které 

nám vložíte do skupinky na FB nebo pošlete do e-mailu. Doufáme, 

že se brzy uvidíme a přejeme Vám hezké jarní dny.

Vaše paní učitelky                                                     Eliška + Šárka


