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To vám bylo tak..nedaleko lesíčka, kde zelenala se travička a 

všude voněla kytička, stál jeden velký statek! 

Ale co to vlastně je statek milé děti?  

To je takové velké stavení, kde bydlí farmář, neboli hospodář a 

stará se o spoustu zvířátek. Většinou má věrného kamaráda 

pejska, který mu pomáhá hlídat všechna zvířátka, buď aby se 

nezaběhla, nebo aby se na statku neobjevil třeba nějaký zloděj či 

záškodník. 

A tam náš příběh začíná! 

Byl to den jako malovaný. Tedy z rána. Sotva z trávy stekla ranní 

rosa a první paprsky sluníčka pohladily kytičky po hlavičce, z lesa 

se už ozývaly první raníčci. Tedy zvířátka, co se už nemohla 

dočkat rána.  

Právě v ten den, šel hospodář s pejskem Azorem na obhlídku, zda 

se někde poblíž nevyskytuje liška, co si dělá už pár týdnů zálusk 

na slepice. 

Azor pečlivě čmuchal, aby mu náhodou neutekl nějaký nový pach-

každé zvířátko poznal podle specifické vůně/pachu. Když v tom 

zacítil nevídanou stopu! 

Rychle se rozběhl a hospodář za ním! 

Ve vysoké trávě však neobjevil lišku..nýbrž malého schouleného 

kolouška. Ležel tam úplně sám a měl poraněnou nožičku. 

„Haf haf!“ Zaštěkal Azor s hrdým výrazem na hospodáře 

v domnění, že našel nějakého záškodníka. 

„Ale no tak Azore!“ Rychle ho hospodář uzemnil. 

„To není žádný nepřítel..je to malý koloušek a vypadá to, že se asi 

ztratil a zranil si nožičku.“ 

Azor zpozorněl, zadíval se kolouškovi na pravou nožku a 

skutečně..měl ji v pasti, kterou tam narafičili pytláci.. 

Licence pro: msuvoz@msuvoz.cz, ID prodeje: Ke1nPZ75wgQza3kdVJOTpgKQArO08JxLlBWMNjbY

https://form.simpleshop.cz/media/buy-info/JOTpgKQ/


 

 

A na pytláky má Azor tuze spadeno! Pytláci jsou totiž zlí lidé, co se 

snaží zvířátkům ublížit. 

„Haf Haf koloušku“ pozdravil Azor.. 

„Ahoj pejsku..jak se jmenuješ? Zavzlykal Koloušek. 

„Jsem Azor, v okolí nejvyhlášenější psí detektiv a hlídač! Vím o 

všem, co se kde šustne, vím o všem, kde se co stane, nebo se 

ztratí. Zkrátka a dobře, jsem profesionální hlídač a starám se o 

bezpečnost našeho statku a zvířátek. Ted mi ale pověz koloušku, 

jak se ti to přihodilo?“ zeptal se Azor. 

„Ráno jsme si s kamarády vyběhli napást se čerstvé travičky, když 

v tom se najednou ozvala velká rána a přišla velká bolest do mojí 

nožičky..jenže už byli všichni kamarádi na druhé straně louky a 

tak jsem tu sám..nikdo mě nenašel a já je hledat nemůžu, protože 

se nemůžu postavit na nožku.“ 

Azor se zamyslel, přišel za hospodářem a začal jej tahat za 

nohavici směrem ke kolouškovi. 

„Jo tak ty myslíš, že bychom měli kolouška vzít k nám na statek a 

postarat se o něj, když nemůže na nožku? Hmmm koukám, že 

jsem tě správně vychoval Azore..lidé i zvířátka si mají pomáhat. 

Když vidíš někoho v nesnázích, nepřehlížej to, ale vždy se snaž 

pomoci..Skvělý nápad.“ 

A tak vzal kolouška do náručí, Azor zavrtěl ocáskem, že udělali 

dobrý skutek a že Kolouška na statku poléčí.  

Jen co dorazili na statek, koloušek nestačil vyjít z údivu- zvířátka 

tady neměli žádné nory, doupátka a lesní úkryty. Ale bydleli 

v domečcích skoro jako lidé. A to Koloušek vůbec neznal.  

Hospodář mu vystlal pelíšek v chlívku, koloušek se schoulil do 

klubíčka, když v tom... 
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„JAK KOČIČKA CHTĚLA POMOCI“ 

„..koloušek uslyšel, zvláštní pronikavé neznámé zvuky. Nejdříve 

se lekl, protože si myslel, že uviděl černého hada, kterz se plazil 

kolem zdi. Věděl, že takovz had může bzt pěkně nebezpečnz! Ale 

mzlil se. 

Nebyl to had, nzbrž naše kočka Micka, která se zrovna otírala o 

vrátka, protože byla moc zvědavá, kdo se to u nich na statku 

objevil a ubytoval v chlívku. 

Kočka Micka byla maminka svzch čtyř koťátek. Jedno bylo černé, 

druhé bylo mourovaté, třetí rezavé a čtvrté bílé jako sníh! A jako 

každá správná maminka, se o koťátka vzorně starala a pořád je 

tulila, krmila a čistila. 

Když uviděla opuštěného a raněného kolouška, zželelo se jí ho a 

tak se za ním vydala. 

„Koloušku“ řekla kočička. 

„Vidím, že máš raněnou nožičku a jsi tady bez maminky, určitě ti 

musí bzt moc smutno. Jestli chceš, přitulím se k tobě a budu ti 

vrnět do ouška. Aspoň ti s koťátky zlepšíme náladu a hned ti bude 

veseleji“. 

A tak koloušek zavřel očka a nechal se opečovávat hodnou 

kočičkou.  

Když se potom ráno probudil, nožička ho stále bolela, ale smutno 

už mu bylo méně. V tom se najednou ozvalo hlasité kejhání! “ 
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VESELOHRÁTKY S KOČIČKOU 

 

ŘÍKANKA S POHYBEM „Bumtarata na vrata“ 

Bumtarata na vrata, 

máme čtyři koťata. 

(plácáme rukama do stehen nebo můžete taky tleskat) 
První mňouká, 

(ukazujeme palcem 1 a uděláme "mňau") 
druhé přede, 

(ukazujeme 2 a „zavrníme) 
třetí spinkat nedovede. 

(ukazujeme 3 a děláme rukama nenene) 
A to čtvrté prská, 

(ukazujeme 4 a rozvíráme prsty „prskáme“) 
ocáskem si mrská. 

(hzbeme pravzm palečkem a smějeme se) 

 

HÁDÁNKA 

Fousky plotem prostrčilo, 

na myšku se zaculilo. 

Zatím je maličké, 

nemusíš se myško bát, 

až však trochu vyroste, 

na útěk se musíš dát. (koťátko) 
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VESELOHRÁTKY S KOČIČKOU 
 

 Klubíčko-grafomotorickz cvik na uvolnění zápěstí 

Přichystáme si větší arch papírů, obyčejnou tužku. Uvolněnzm zápěstím 

tvoříme kruhy (motáme klubíčka), ruce střídáme. 

U cvičení říkáme básničku: 

„Motám, motám, klubíčko, podívej se kočičko.  

Napravíme za krátko, co vyvedlo koťátko.“ 

 

 Kočičí hřbet 

Předkloníme se a dlaně opřeme o podložku v úrovni ramen (vzpor klečmo). 

Vzdech: uděláme kočičí hřbet - skloníme hlavu mezi ruce a záda vyhrbíme 

Nádech: zvedneme co nejvíce hlavu a prohneme záda 

 

 Na kočku a na myš 

Pomůcky: čepička kočky a myši 

Pravidla hry:Děti jsou v kruhu. Zvolíme jednu myšku, která je uvnitř kruhu a 
kočičku, která je vně kruhu. Po odříkání říkanky myš vybíhá ven z kruhu, a 
co nejrychleji se snaží oběhnout kruh a vrátit se zpět na své místo, než ji 
kočka chytí. 

Říkanka: 

Myšičko myš, pojď ke mně blíž, 

nepůjdu kočičko, nebo mě sníš. 

 

 Překážková dráha s motivací 

Žebřiny-kočička leze na strom 

Chůze po kladině/lavičce-kočička chodí po okapu 

Podlézání lana-kočička podlézá plot 
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Prolézání v tunelu-kočička hledá úkryt 

 Masáže 

Motivace: Kočičky se rády tulí a mazlí se svzmi koťátky. U toho si spokojeně 
předou. Zkuste svzm kamarádům-tak jako kočička svzm koťátkům 
namasírovat záda. 

Pomůcky: relaxační hudba, nebo záznam předení kočky 

Postup: děti sedí v kruhu v zástupu (každz má před sebou záda kamaráda). 
Dle instrukcí paní učitelky masírují kamarádovi šíji a záda. 

-stahování drápků- škrabkání 

-kroužení 

-ťukání konečky prstů 

-hlazení 

 

 Smyslovz chodníček 

Motivace: Kočička má jemné polštářky na tlapkách, kterzmi cítí i ty 
nejjemnější kamínky a nerovnosti v terénu. Vyzkoušejte si i vy, jaké je to bzti 
kočičkou. 

Postup: Děti se vyzují, nejlépe i z ponožek a prochází řadou různzch druhů 
povrchů (utvoříme dle možností chodníček) 

Tipy na smyslovz chodníček: 

 Kožešina 

 Hrubz koberec 

 Jemná látka 

 Peří 

 Kamínky  

 Luštěniny 

 Přírodniny, apod. 
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 Malá milá kočička 

Pravidla hry:Jeden hráč je malá kočička, zbytek hráčů sedí v kruhu kolem. 
Kočička si vybere jednoho z kamarádů v kruhu a začne na něj mňoukat a 
tulit se (lozí po čtyřech a tře se jako kočka).  

Hráč odpovídá: “Ty jsi moje malá milá kočička“ a nesmí se u toho zasmát. 
Pokud se zasměje, stává se kočičkou. 

 

 Hádej kdo jsem-rozvoj sluchového vnímání 

Pomůcky: zvuky zvířat 

Pravidla hry: Děti mají za úkol rozpoznat zvuky zvířat, správně je 
pojmenovat, popř. předvést dané zvíře. 

 

TVOŘENÍ S KOČIČKOU 
 

Papírová kočička 

Pomůcky: tvrdz černz papír-pruh 25x5cm, pruh 10x1cm, šablona hlavy, 

růžovz papír, bílz fix, nalepovací oči, lepidlo, nůžky 

Postup:  Dle šablon si připravíme hlavu kočky a těla. Pruh na tělíčko v 1/3 
přeložíme a vytvoříme půlkruh, kterz slepíme. Přilepíme ocásek. 

Připravíme si hlavu, nalepíme oči čumáček a uši, domalujeme fousky. 
Nakonec přilepíme k tělu a máme hotovo  
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Origami kočička 
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Pracovní list „Kroužkujeme s kočkou Mickou“ 

Úkol: Pozorně si prohlédni kočky a zakroužkuj žlutou barvou kočičky, co se 

dívají směrem na sluníčko a modrou co se dívají na mráček 
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ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA KOČKY MICKY 

KDO JSEM? 

Jsem masožravec. Mé oči jsou zázračné, vidí dobře i v noci. Vousky jsou 
dlouhé a citlivé, kdybych o ně přišla, ztratila bych rovnováhu. Díky nim 
nezabloudím ani v úplné tmě. Tlapky jsou pružné a měkké polštářky mi 
dovolují téměř neslyšně se pohybovat. Drápky mám zatažené i vytažené. 
Vytáhnu je většinou, když se bráním, nebo když chci chytnout myšku, nebo 
když se chci vyšplhat na strom. Oušky v podstatě mluvím. Když jsem hodně 
naštvaná, sklopím je dozadu, ale když jsem spokojená, mám je hezky 
nahoře špičaté. Ocasem dokážu vítat, když ho narovnám, jsem šťastná, ale 
když s ním rychle mávám, jsem opravdu nespokojená. Srst mám lesklou a 
hebkou. My kočky jsme různorodě zbarvené, podle plemene. Představte si, 
že mám kamarádku, která je celá modrá.   

MOJE RODINA?  

O moje nezbedníčky koťátka se se mnou společně stará kocour. Je to bezva 
táta, ale někdy i velkz tulák. 

KDE ŽIJU? 

Mám ráda volnost. Když jsem v přírodě, chovám se jako šelma. Proháním 
ptáky, hmyz a lovím myši. Ale také ráda lenoším v pohodlí domova. My 
kočky prospíme skoro 16 hodin denně. 

CO JÍM? 

Lovíme, co nám přijde pod tlapky, ale protože to někdy přeženeme 
s masem, rády si pročistíme žaludek a střeva rostlinkou šantou. Hospodář 
mi nachystá i granulky, či mlíčko. Koťátka krmím mateřskzm mlékem. 

ZAJÍMAVOSTI O MNĚ 

Zvuk, kterz vydáváme, je mňoukání. Mňoukáme, když máme hlad, ale 
vydáváme tento zvuk a to pěkně nahlas i když jsme zamilovaní. 
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„JAK HUSIČKA CHTĚLA POMOCI“ 

„…“ga, ga, ga, ga“ kejhala hlasitě husa Čiperka. Takto vždycky hospodáři 

naznačovala, že se ke statku blíží, či dokonce na něm je, někdo neznámý. 

Koloušek se zalekl a chvíli si myslel, že se k němu blíží rozbouřený mráček 

z oblohy!  

Už už se začínal bát, kde se ten mráček vzal tak blízko,když v tom si všiml, 

že to je husa Čiperka! 

Peří měla krásně bílé, které opravdu vypadalo jako ten mráček na obloze. A 

jak tak kejhala, znělo to opravdu jako bouření! Možná byla právě 

rozčarovaná, možná se jí něco nelíbilo..kdo ví? 

Ale v její drůbeží dušičce se schovává starostlivá maminka svých 20 

dětiček, housátek. S láskou o ně s tatínkem houserem pečuje a než skočí do 

vody, namastí jejich prachové peří tukem z mazové žlázy. Chrání je takto 

před promočením. Housátka totiž umí znamenitě plavat již od narození. 

Jakmile se Čiperka uklidnila, otevřela pořádně své kulaté a bystré oči a 

spatřila malinkého kolouška, který si jen pouhým pohledem žádal o pomoc.  

„Drahoušku koloušku,ga, ga,ga“ řekla husička.  

„Vidím, že potřebuješ mé ochranné opeřené křidýlko.  Neboj se ničeho, 

sednu si k tobě, tak jako když sedím na vajíčkách a hned se ti kopýtko bude 

líp v teple kulírovat“. 

Kolouškovi bylo pod Čiperčinými křídly opravdu báječně teploučko.  

Ihned usnul a když se ráno probudil, bolístku měl už menší. Avšak na 

nožičku stále nemohl pořádně došlápnout. 

Pokusil se o první krůček, ale nepodařilo se. Spadl zpět do pelíšku a v tom 

z dálky slyší, jak někdo lamentuje a u toho děsně kvičí. “ 
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VESELOHRÁTKY S HUSIČKOU 
ŘÍKANKA S POHYBEM „Husy“ 

Pomůcky: lano 

Kolébavé husy jdou, 

pěkně v řadě za sebou. 

(Děti tvoří zástup, mohou se držet za pas, pohybují se v rytmu říkanky) 

Pak se vrhnou do rybníka, 

(Rozběhnou se a skočí do rybníka – lano ve tvaru kruhu uprostřed 

místnosti) 

až to cáká, až to stříká. 

(Napodobují cákající se husy a housata) 

 
 
HÁDÁNKA 

Vesele si štěbetá,  

na rybníčku vlní se. 

Jejím bílým peřím  

přikrývka tvá plní se.(Husa) 

 

PRSTOVÁ ŘÍKANKA 

Co se husy narámusí,    

(dlaně spojené před sebou) 

že je život těžký.     

(dlaně prosí) 

Horko je div nezadusí,         

(sklápění dlaní střídavě) 

chodit musí pěšky. 

Na sluníčko hubovaly           

(špetka – dlaň) 

husy pošetilé. 

proč nás nikdy neopálí,        

(zvedání ramen.) 

proč jsme stále bílé. 
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 Husa jedním tahem – rozvoj grafomotoriky 

 

 

 

 Husí závody – foukání do peříčka 

Motivace: Husičky mají krásné bílé peří. Ani jedné z nich se nikdy nestalo, 

aby když vyleze z vody, byla promočená. Víte čím to je? (tukem z mazové 

žlázky – dá se přirovnat naší impregnaci). Naše husičky se ve vodě pohybují 

docela rychle. Dokážete vaši husičku dostat na druhou stranu rybníka, aniž 

by se vám vracela na začátek? Pořádně se nadechněte a hurá na husí 

závody! 

Pomůcky: bílá peříčka, čára (lano, švihadlo, páska apod.) 

Postup: vyznačíme (lanem, provazem apod.) start a cíl rybníku, každému 

dítěti rozdáme peříčko „husičku“, děti zakleknou a snaží se pouhým 

foukáním dopravit peříčko na druhou stranu rybníka. 

 

 Všechno lítá, co peří má 

Pravidla hry: učitelka vždy říká větu: Všechno lítá, co peří má….husa letí?  

A děti odpovídají „letí“ a ukazují vzpažmo vzhůru. Pokud učitelka řekne 

domácí zvíře, které nelétá, děti odpovídají „neletí“ a dřepají si a ukazují 

zápěstím ne. 
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 Hledám svoji maminku 

Pomůcky: obrázky domácích zvířat 

Pravidla hry: Dětem rozdáme obrázky s domácími zvířaty. Na slova „hledej 

svoji maminku" vydávají zvuky daného zvířete a seskupují se do skupin. 

 

 Husička a její vajíčka 

 

Pomůcky: barevné pěnové míčky, kroužky 

Pravidla hry: kroužky a malé míčky jsou položené volně po prostoru třídy, 

znázorňují kukaně a vejce. Děti – husičky pobíhají po třídě mezi kroužky, 

učitelka vyťukává rytmus do bubínku. Jakmile přestane ťukat a zavolá: 

"Domů!", každé dítě vezme jedno vajíčko (míček) a dřepne si do kroužku. Až 

jsou všechny děti ve svém kroužku, poskakují snožmo na místě a paže na 

ramenou (malá křidélka) 

 

 Kde je mláďátko? 

 

Pomůcky:šátek 

Pravidla hry: děti sedí v kruhu dál od sebe. Jedno dítě uprostřed bude husa. 

Šátkem jí zavážeme oči. Jiné dítě, které učitelka vybere, je housátko. House 

gágá a úkolem husy je najít ho podle gágání. Hru můžeme hrát i bez šátku, s 

tím, že se děti schoulí do klubíčka čelem k podlaze, ať housátku není vidět 

do obličeje (obměna hry „Na kukačku“). 
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TVOŘENÍ S HUSIČKOU 

 

 Husí cestička 

Pomůcky: předtištěná husa s různě zamotanou linkou - cestičkou, 

kukuřice-nebo obilí, lepidlo Herkules 

Postup: na předem naznačenou cestičku nalepujeme zrnka kukuřice, nebo 

obilí 
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 Husí stopa 

Pomůcky: houba ve tvaru plováků husy upevněná na karton (popř.karton 

s přezkou, která by držela na noze) větší arch tvrdého papíru, temperové 

barvy 

Postup: děti namočí houbu do libovolné barvy a otiskují plováky na arch 

papíru (případně, kdyby byl zhotoven plovák, který by držel na noze, děti 

mohou chodit jako husa po papíru a otiskují nohama) 
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PRACOVNÍ LIST Husička Čiperka a její 
kamarádi ze statku 

Úkol: Poznáš čím je pokryto tělo jednotlivých zvířat? správně přiřaď buď k 
peříčku,kůži, nebo srsti..
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ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA HUSIČKY 
ČIPERKY 
KDO JSEM? 

Jsem býložravec. Moje hlava je malá, zato mám nezvykle dlouhý krk. Oči 
mám bystré a kulaté. Můj zobák je velký a pevný, kde mám dva otvory – 
nozdry. Moje peří bývá bílé, někdy šedivé nebo hnědé. Mám poměrně dlouhé 
nohy, mé tři prsty jsou spojené plovacími blánami. Má křídla nejsou velká. 
Ocas mám krátký a pohyblivý. 

MOJE RODINA?  

Samec se jmenuje houser, je velmi ostražitý. A mé děti se jmenují housata, 
klubou se z vajíček. Může jich být i 25. Po 7 – 10 dnech už vycházejí ven na 
dvůr. 

KDE ŽIJU? 

Většinou na dvorku, ale ráda vycházím k rybníku, či na pole. 

CO JÍM? 

Mám moc ráda směs připravenou z chleba, ovesných vloček. Venku si 
natrhám jetelíček či travičku. 

ZAJÍMAVOSTI O MNĚ 

Jsem dobrý hlídač celého hospodářství – kejhám jako o život, když se mi 
něco nepozdává. 
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„JAK PRASNIČKA CHTĚLA POMOCI“ 

„...“kvíííííííííííík, kvíííííííííík, chro, chróóó“ slyší koloušek. Nedokáže si 

vysvětlit, co se to ozzvá. Tento zvuk slyší vícekrát za sebou a jsou to takové 

různé vzšky, různé hlasy, že je z toho celz zmatenz. Je už tak zvědavz, že se 

po jedné nožce doklopztal za vrátka a v tom vidí něco hrozně legračního.  

Vypadalo to jako růžové balónky, které se honí po dvorečku a u toho dělají 

strašnz rámus. Narážejí do sebe a malé balónky podlézají dva velké.  

To je vám ale bžunda.! Jenže jak se tak zasmál, podlomila se mu nožka a 

šup na zem. Jauvajs! Najednou se všechny tyto balónky k němu přikutálely. 

Nejdříve se k němu přihnal ten největší, to byl tatínek kanec. Ten vždy 

chrání svoji rodinku před případnzmi nepřáteli. Naštěstí ho moudrá 

prasnička Chrochnička zavčas zastavila a svzm malzm selátkům řekla: „ 

selátka neškorpěte se, ať nevrazíte do našeho nového kamaráda“. Selátka 

umí bzt někdy pěkně divoká, ale co je vždycky uklidní je mlíčko od své 

maminky prasničky nebo krmení, které neustále hledají svzmi čumáčky. A 

to kdekoliv! 

Chrochnička tedy nejprve nakrmila svzm mlíčkem všechna svá selátka a 

pak rychle pospíchala pod vzácnz strom na zahradě, kde rozryla půdu a 

díky svému velmi dobře vyvinutému čichu našla své oblíbené lanzže. 

„Koloušku, náš vzácnz hoste“ promluvila vážnzm hlasem Chrochnička a 

pokračovala. „Vzácnzm návštěvám, jako jsi ty, se dává na večeři vzácnz 

pokrm. Myslím si, že se ti po něm tvá bolístka lépe zhojí. Tady máš celz 

košík, těchto vzácnzch hub a přeji ti brzké uzdravení. Jakmile ti bude líp, jsi 

kdykoliv zván na naši hostinu na dvoreček“ 

Koloušek snědl skoro celz košík této dobroty a s plnzm bříškem usnul. 

Netrvalo dlouho a v tom ho ze snu probudilo bouchání do vrátek…“ 
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VESELOHRÁTKY S CHROCHNIČKOU 
 

ŘÍKANKA „Zvířátka“ 

(Říkanka se může ztvárnit dramatizací s loutkami plošnzmi, nebo 

maňásky) 

Na dvorečku u babičky tam je mnoho zvířátek,  

když k ní přijdu, hned tu běží pejsek a pět selátek. 

Přiběhne i slepička, ko, ko, ko, kodák, 

snesla dneska vajíčka, ano je to tak. 

Ovečka se chlubí, bé, bé , bé,  

dneska mi to vážně sluší, jé, jé, jé. 

Na dvoreček k babičce chodím velmi rád/a,  

se zvířátky já jsem totiž velkz /á kamarád/ka. 

 

Prstová říkanka 

První malé prasátko, šlo do města na trh, 

druhé malé prasátko, to byl jeho bratr. 

Třetí malé prasátko snědlo deset housek, 

čtvrté malé prasátko jenom malz kousek. 

Páté malé prasátko ztratilo se v lese, 

naříkalo kví, kví, kví, že už nenajde se. 

(ukazujeme jednotlivé prstíky, začínáme palcem) 

 

 

Kreslení s říkankou „Prasátko 

Tunel uděláme, 

kolo do něj dáme, 

malou misku od maminky 

a na misku dvě rozinky. 

Dvě kuličky místo očí, 

ať se hlava koukat učí. 

Velké uši přilepíme - 
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a kopztka dokreslíme, 

pak ocásek nahoře: 

čuník stojí na dvoře. 

 

 Poslech pohádky „O třech malzch prasátkách“ s otevřenzm 

koncem 

Motivace: Pohádka O třech malzch prasátkách 

Postup: paní učitelka čte knížku O třech malzch prasátkách, děti 

poslouchají a paní učitelka přestane číst ve fázi, kdy se prasátka pohádala a 

chtěla si každá postavit domeček sama. Děti postupně po kruhu dokončují a 

rozvíjí pohádku. Záleží na fantazii dětí, zda pohádku ponechají v klasickém 

stylu, či si ji pozmění a pohádka se stane zajímavější. 

 

 Hry „Na přirovnání“ 
 

Postup:paní učitelka říká charakteristiku zvířat a děti doplňují domácí 
zvíře, poté se role můžou prohodit a děti mohou říkat charakteristiku 
 
Mlaská u jídla jako... prasátko 
Chodí zmoklá jako... slepice 
Drápe jako................ kočka 
Ten je silnz jako........kůň/bzk 
Je uštěkanz jako……pes 
Je tvrdohlavz jako….beran 
Zvědavz jako……….kačenka 
Umíněnz jak………..koza 
 

 Zpívánky zvířecí řečí na písničku „Skákal pes“ 
 
Postup: na známou melodii písničky„Skákal pes přes oves“ děti zpívají jako 
různá domácí zvířata. Prasátko chro, chro, chro, kočka mňau, mňau apod. 
Melodie písničky se může změnit za jinou, např. na „Pec nám spadla“. 
Písničku můžete doprovodit hrou na tělo. 
Postup může bzt i opačnz - paní učitelka naznačí citoslovci zvířat melodii a 
děti hádají název lidové písničky. 
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 Pohybová hra „Vlk a malá prasátka“ 
 
Pomůcky: čepička vlka 
Pravidla hry: jedno dítě je určeno jako vlk a ostatní děti jsou prasátka. 
Pokud se vlk dotkne prasátka, dítě vypadává ze hry. Pokud prasátko stihne 
vzpažit ruce a naznačí střechu (domeček) je zachráněno a dále pokračuje ve 
hře. Hra končí buď na smluvenz signál, nebo až vlk chytne všechna 
prasátka 
 
 

TVOŘENÍ S PRASNIČKOU 
 

 Balónková prasátka 
 
Pomůcky: růžové nafukovací balónky, černz fix, provázek 
Postup:děti balónek nafouknou a s dopomocí paní učitelky zavážou 
provázkem, na balónek děti namalují fixou čumáček, oči a uši prasátka. 
Balónky můžeme využít k pohybové aktivitě dětí – prasátka zaženeme do 
chlívku – na určené místo a v určitém časovém limitu děti posbírají balónky 
a donesou do chlívečku 

 

 
 
 

 Korková prasátka 
 
Pomůcky: korková zátka, růžová tempera či prstová barva, čtvrtka A5, 
černz a růžovz fix 
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Postup: korkovou zátku namočíme do barvy a otiskneme libovolnz počet 
prasátek, po zaschnutí barvy růžovou fixou domalujeme ouška, čumáček a 
ocásek, černou fixou domalujeme čumáček a oči 
 

 
 Prasátkování – vytvoření společné hry 

 
Pomůcky: tvrdz růžovz světlz a tmavz papír, nůžky, černz fix, šablona hlavy 
prasátka, tužka, lepidlo 
 
Postup: na světle růžovz papír dítě obkreslí hlavu prasátka, vystřihne, 
domaluje fixou uši, oči, pusu, na tmavě růžovz papír si nakreslí tvar 
čumáčku (např. čtverec, kruh, obdélník, hvězdička, srdíčko apod.)  a do něj 
nakreslí fixou dva kruhy – oboje vytvoří dvakrát. Jednou tvar čumáčku 
nalepí do hlavy prasátka a druhé nechá na přiřazování. Každé dítě vytvoří 
prasátko a přiřazovací kartičku a pak si tuto hru můžou zahrát společně u 
stolečku 
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Pracovní list Prasnička Chrochnička a 

její kamarádi 

Úkol: Víš jakz užitek nám přináší zvířátka ze statku? podívej se na obrázky a 
spoj správně zvířátko s obrázkem
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ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA PRASNIČKY 
CHROCHNIČKY 
KDO JSEM? 

Jsem všežravec. Moje oči jsou malinké, za to mám nejlepší zrak ze všech 
zvířat na statku. Uši se liší dle plemena, některá prasátka mají uši 
vzpřímené, jiné je mají dokonce spadené až přes oči. Můj dokonalz rypáček 
je přeborník v hledání potravy. Kopztka jsou čtyřprstá, ale pouze dva prsty 
se dotzkají země. Kůži mám pokrytou pevnzmi a tvrdzmi chlupy, říká se jim 
štětiny. Ocásek mám zakroucenz jako pružinku. Na podbřišku mám 
dvanáct struků, z kterzch kojím mateřskzch mlékem svá selátka. 

MOJE RODINA?  

Moje děťátka se jmenují selátka a jejich táta, kanec, se o ně se mnou stará. 
Je velkz a silnz, vzbuzuje u ostatních domácích zvířat respekt. 

KDE ŽIJU? 

Moc ráda pobzvám s celou rodinkou venku. Ráda se s nimi válím v trávě, ale 
také v bahznku. Navečer, nebo v zimě zaléháme společně do slámové 
peřinky v našem chlívku. 

CO JÍM? 

Protože jsme všežravci, máme rádi všechno. Hospodář nám nosí zbytky 
z kuchyně. To je dobrot! Jsou to to různé zbytky zeleniny a ovoce, slupky, 
kukuřice, brambory, pochutnáváme si společně na kaštanech. Při jídle 
pěkně celá rodinka pokvikuje, tím dáváme najevo, že nám moc chutná! 

ZAJÍMAVOSTI O MNĚ 

Mám pověst, že jsem nejinteligentnější zvíře z celého hospodářství. Jen mi 
to trochu kazí mé, pro některé nevybrané chování. Válím se v blátě! Říkají 
mi, že jsem špindíra. Ale proč toto vlastně dělám? To je můj způsob, jak se 
zchladit a poškrábat, když mě něco svědí. 
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JAK KOZIČKA CHTĚLA POMOCI.. 
 

„…buch buchbuch! Ozzvalo se za vrátky chlívku..„Co to?“ Podivil se 

koloušek.  

„Jéé to je moje maminka, bílá laňka!“ Zajásal málem koloušek. Jeho 

maminka byla vyhlášená laň široko daleko,protože byla celá bílá jako sníh a 

to je velká vzácnost. 

Ale nebyla to jeho maminka.. když se pozorně podíval, uviděl, že toto 

zvířátko mělo na hlavě růžky a pod bříškem mělo vemínko. 

„Co to asi je? Takové zvířátko neznám“ pomyslel si. 

„Méé,méé Koloušku“ zamečela koza na pozdrav.  

„Já jsem koza Róza. Jsem tady na statku nejvíc zvědavá, ale také 

starostlivá. Podívej se na moje malá kůzlátka, vypadají skoro jako ty! Moje 

kůzlátka se zrovna chystala k obědu a tak jsem si říkala, že by ti mlíčko 

určitě přišlo vhod. My kozy máme totiž vemínko a v tom vemínku máme 

zdravé mlíčko, které má blahodárné účinky. Věřím, že ti pomůže 

k uzdravení!“ 

Koloušek viděl, jak kůzlátkům mlíčko chutná, tak se odvážil a ochutnal 

taky, protože mu od večera už opravdu vyhládlo. Mňam! To ale byla 

dobrota! Chutnalo úplně jinak než mlíčko od jeho maminky laňky. Úplně 

cítil, jak mu přibzvá síly....a tak měl koloušek plné bříško a spokojeně 

oddychoval. Po obědě je potřeba chvilku odpočinku a tak jim koza Róza 

povyprávěla pohádku „O neposlušnzch kůzlátkách“ a pak už se její umečenz 

hlas jen vzdaloval a koloušek se pomalu ponořil do říše snů. Byl tak 

napapanz a spokojenz až z toho usnul! 

Den se pomalu schyloval k večeru a koloušek se po vztečném obědu začal 

probouzet. Probudilo ho totiž zvláštní klusání! “ 
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VESELOHRÁTKY S KOZIČKOU 

 

ŘÍKANKA S POHYBEM „Koza Líza“ 

Dupydupy, nožky, nohy, 

(dupeme nohama) 

koza Róza, ta má rohy! 

(ukazováčkama předvádíme rohy) 

Trky,trky, takhle trká, 

(předvádíme trkání) 

do Jeníčka pořád strká! 

(předvádíme trkání do stran, nebo do kamaráda) 

 

HÁDANKA 

Nahoře má rohy 

a dole má nohy. 

Vepředu má bradu, 

ocas nosí vzadu. (koza) 
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VESELOHRÁTKY S KOZIČKOU 

 Honička koza a vlk 

Pomůcky: čepička kozy a vlka 

Pravidla hry: Děti stojí v kruhu. Zvolíme si vlka a kozu, nasadíme jim 

čepičky. Vlk stojí vně kruhu a číhá na kozu. Koza vyběhne a snaží se co 

nejdřív vrátit do svého chlívku. Když ji vlk chytí, stává se z kozy vlk a 

vybereme další kozu. Takto hra pokračuje stále dokola. 

 Koza a zahradník 

Pomůcky: obrázky zelí, např. 10ks, hudba dle vzběru 

Pravidla hry: Určíme jednoho zahradníka, kterz se stará o své zelí na 

zahradě. Okolo sebe má rozložené obrázky zelí. 

Ostatní děti jdou na druhz konec místnosti a představují mlsné kozy. Paní 

učitelka pouští hudbu-zahradník je otočen zády a okopává zahrádku. V té 

chvíli se děti rozběhnou a snaží se dostat k zahradníkovi a „utrhnout-sníst“ 

mu zelí. 

Jakmile se však hudba stopne, všechny děti-kozy se musí zastavit a nesmí 

se pohnout. Koho zahradník přistihne, jak se hzbe, toho vrátí zpět na 

začátek. Úkolem koz je dostat se k zahradníkovi a vzít mu zelí. 

 

 Gymnastika mluvidel  

Motivace: říká se, že koza je mlsná. Když má na něco chuť, vyplázne svůj 

mlsnz jazyk a olizuje se. Vyzkoušíš si, zda to také dokážeš? 

Postup: Vyplázneme jazyk, zkoušíme s ním pohyby do stran, nahoru a dolu 

Vytleskávání slov: koza, kůzlátko, kozel zelí, vlk, mléko, zahradník  
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 Hra „Na mlsnou kozu“ 

Pomůcky: malz obrázek zelí,nebo míček-balonek představující zelí 

Pravidla hry: Děti sedí v kruhu. Zvolíme jedno dítě jako „mlsnou kozu“. 

Zvolené dítě odchází za dveře. Mezitím všechny děti nastaví dlaně a paní 

učitelka některému dá obrázek zelí, či malz míček. 

Poté všichni dlaně zavřou k sobě a zavoláme „mlsnou kozu“ hadače vzzvou 

„Mlsná kozo, pojď na zelí, máme dobrz kyselz!“ 

Hadač chodí po kruhu a snaží se podle chování hráčů uhodnout, kdo má 

zelí.  Pokud zelí nalezne, jde za dveře hráč, u něhož zelí našel. Nyní je 

„mlsnou kozou“ zase on.  

 

 Malování do mouky s kozou Rózou 

Motivace: Koza Róza měla jeden takovz nešvar. Často vlezla hospodáři do 

spižírny, kde růžkem natrhla pytel s moukou a pak do něj malovala. 

Vyzkoušíte si i vy, jaké je to malovat do mouky? 

Pomůcky: mouka, plech 

Postup: Na plech vysypeme bílou mouku. Dětem předvádíme na papír různé 

obrazce, které se děti snaží namalovat do mouky. Rozvíjíme tak jemnou 

motoriku a fantazii. 

 

 Modelína zelí 

Pomůcky:modelína, podložka 

Postup:Děti mají za úkol vyválet co nejvíce hlávek zelí. Paní učitelka může 

dávat matematické pokyny, např. počty hlávek zelí 

 

 Ochutnávky produktů 

Pomůcky: kozí mléko, kozí szr 

Postup: Ochutnávka kozích produktů. Děti mají za úkol popsat 

charakteristiku těchto produktů-jakou mají chuť, vůni, apod. 
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 Tip na čtení pohádky: Pohádka o neposlušnzch kůzlátkách 

-úkolem dětí je najít ponaučení v této pohádce. 

 

TVOŘENÍ S KOZIČKOU 

 

 Koza Róza z ruličky 

Pomůcky: papírová rulička od toaletního papíru, filc, barevné papíry 

nalepovací oči, fixy, lepidlo, nůžky 

Postup: papírovou ruličku přeložíme na půl a vrchní stranu ruličky 

střihneme do oblouku. Připravíme si rohy a uši z barevného papíru a 

přilepíme. 

Následně si odstřihneme asi 1,5cm širokz a cca 4cm dlouhz proužek filcu 

na „ofinku a bradku“. Tento proužek nastříháme na tenké pásky, ale 

nedostřihneme do konce, aby držel vkuse. 

Na ruličku nalepíme oči, domalujeme čumák a pusu a přilepíme ofinku a 

bradku. 
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 Kozička z papíru 

Pomůcky: 2 bílé papíry,1 hnědz barevnz papír, lepidlo, fixy 

Postup: 1 papír formát A4 ohneme po stranách do středu-do trojúhelníku. 

Nakreslíme na něj oči a čumák a spodní zúženou stranu nastříháme na 

jemné pásky tak,aby nám vznikla „bradka“.  

Z druhého papíru vystřihneme dva úzké půlkruhy jako uši. A z hnědého 

papíru dva rohy. Následně přilepíme a máme hotovo. 
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Pracovní list:  Počítání s kozou Rózou 
Úkol: spočítej, kolik koziček se pase na louce a vedle na linku nakresli stejnz 

počet teček. 
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ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA KOZIČKY 

RÓZINKY 

KDO JSEM? 

Jsem bzložravec. Všechny kozy mají rohy, jak samci, tak i samice. Můžeme 
se jimi bránit ale také jimi bojovat. Uši máme většinou vztyčené, ale některé 
naše kamarádky je mají svěšené. Nožky mám dlouhé a štíhlé. Díky nim, 
nikdy neztrácím rovnováhu a můžu poskakovat i z velkého kopce. Ocas 
mám krátkz a krásně huňatz.  Srst mě v zimě zahřívá, může bzt i krátká i 
dlouhá. Kopztka chrání mé nožky, musí se o ně hospodář starat tak, jak se 
stará o své lidské nehty. Obrušuje je, protože stále dorůstají. 

MOJE RODINA?  

Kozel, můj manžel je větší než já. Naši potomci se jmenují kůzlátka, která 
kojím svzm mateřskzm mlékem ze dvou struků. 

KDE ŽIJU? 

S ostatními kozami trávíme většinu času na louce. Milujeme skákání po 
kamenech či skalách. Rády se večer k sobě schoulíme a tak se i zahříváme. 

CO JÍM? 

Když si nacpeme bříška trávou, mladzmi lístky, pupeny či květinami, 
pohodlně ulehneme na zem a pomalu jídlo přežvykujeme, tak jako to dělají 
kravičky.  

ZAJÍMAVOSTI O MNĚ 

Je málo zvířátek, které mají rádi k jídlu ostny a trny. My to milujeme. 
Bodláčí či pichlavé křoví, to je dobrota! 

A co to naše mečení? Slouží nám k tomu, abychom se přivolali, když máme 
pocit, že jsme od sebe velmi daleko. 
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JAK KONÍČEK CHTĚL POMOCI.. 
 

„..ííhá! íííháá! Ozzvalo se ze dvorku. Koloušek byl moc 

zvědavz a přesto že ho nožička ještě pořád bolela, 

doskákal až k vrátkům, aby se podíval, co se to ze dvorku 

ozzvá. 

„Och to je krááása! Problesklo mu hlavou. 

Uviděl totiž něco nádherného. Bylo to vysoké zvíře se 

vzpřímenou hlavou, které se ladnzmi pohyby procházelo po 

dvorku. Mělo dlouhé štíhlé nohy a hřívu, ve které se 

odrážely sluneční paprsky! Nešlo si nevšimnout ani 

dlouhého ocasu, kterz mu dodával na vznešenosti!  

Najednou ho to zvíře spatřilo a rozběhlo se ke kolouškovi.  

„Ihááá ihááá jen dávej pozor koloušku, buď opatrnz! Já 

jsem koník Toník. Slyšel jsem, co se ti přihodilo. Proto jsem 

si tady trénoval různé cviky, abych tě naučil, jak bolavou 

nožičku rozhzbat a rozcvičit. Kdysi jsem špatně doskočil a 

měl jsem taky takovou bolístku. Ale správnzm rozcvičením 

se pomalu vše napravilo a už zase běhám jako za mlada. 

Bydlím tady kousek vedle. Říká se tomu stáj. A společně se 

mnou je tam také klisnička a dvě neposedná hříbátka. 

Když mě budeš pěkně poslouchat a zkusíš si nožku 

rozcvičit podle mzch instrukcí, vezmu tě za nimi, určitě 

byste si rozuměli.“ 
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A tak koník předváděl nejrůznější možné cviky, jako 

zvedání nožičky, protahování, dupání, klusání. A koloušek 

se snažil a snažil, ale pořád to přes tu bolest nešlo. 

„Nejde to koníčku“ řekl smutně. „Nožička mě pořád bolí. 

Můžu se tě zeptat, co to máš na kopztkách?“  

Koloušek si totiž všiml, že měl koník na kopztkách nějaké 

zvláštní třpytivé věci, co vydávaly ten zvláštní zvuk, při 

chůzi. 

„Iháá, to víš, že ano. To jsou podkovy. Lidé nosí boty a my 

koně zase podkovy. Protože často skáčeme přes překážky 

a běháme, potřebujeme kopztka chránit. Proto nám 

hospodář dává podkovy.“ 

„Aha, to jsem nevěděl. To bych asi také 

potřeboval“pomyslel si.. 

„Ale ne koloušku. Zvířátka jako ty podkovy nepotřebují. 

Nejste tak těžcí a velcí a nedopadáte takovou vahou na 

zem jako my koně. Ty se teď starej hlavně o to, aby se ti 

nožička brzy dala do pořádku.“ 

A tak mu koloušek poděkoval a šel si zase lehnout. “ 
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ŘÍKANKA S POHYBEM 
Kovám, kovám podkovičku, 

(předvádíme rukama kování) 
koníčkovi na nožičku, 

(zadupeme nohama) 
kovám, kovám podkovu, 

(předvádíme rukama kování) 
koníčkovi na nohu. 

(zadupeme nohama) 

 

Kovej, kovej kovaříčku 

V sedu snožném přehodíme nohu a ťukáme si pravou rukou na levé 
chodidlo za doprovodu básničky: 

„Kovej, kovej, kováříčku, okovej mi mou nožičku, 

Vyměníme nohy, druhé chodidlo. 

okovej mi obě, zaplatím já tobě.“ 
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VESELOHRÁTKY S KONÍKEM TONÍKEM 

 

 Pletení copánků 

Motivace: koně mají nádhernz dlouhz ocas, kterz se často zaplétá do 

copánků. Vyzkoušíme si, jak se takovz copánek plete. 

Pomůcky: plastelína, podložka 

Postup: Paní učitelka si rozdělí plastelínu na tři kusy a ty vyválí „v hady“. 

Následně předvede zapletení copánků a děti ji následují. 

 

 Rytmická rozcvička s podkůvkou 

Motivace: Koníci mají na svzch kopztkách podkovy. Pamatujete si děti, 

k čemu vlastně ty podkůvky mají? 

Ano správně, podkůvky mají především kvůli ochraně kopyt. Když koník 

cválá, nebo klusá, vydávají takovz cinkavz zvuk. Vyzkoušejte si to i vy. 

Pomůcky: Pomůcky:  pro každé dítě 2víčka od přesnídávek 

Postup: Každé dítko dostane 2 víčka, které uchopí mezi prsty, nebo do dlaní. 

Paní učitelka předvede rytmus, tedy víčkyklape do stolu tak, aby vydávaly 

zvuk jako podkůvky. Dále může měnit způsoby-ťukání o sebe, do stolu, 

jedním víčkem, střídat, apod. 

 

 Pohybová hra „Já mám koně vranz koně“ 

Motivace: Každz kůň, kterz žije na statku, musí bzt ochočenz, neboli 

„zkrocenz“. K tomu slouží uzda, kterou kočí-ten kdo řídí koně určuje směr a 

tempo. Zahrajeme si teď na kočího a koně. 

Pomůcky: švihadlo 

Postup: Děti rozdělíme do dvojic. Jeden kamarád bude koníček a druhz 

kamarád si ho ochočí. Dá mu švihadlo kolem pasu a projede se s ním na 

písničku  

„Já mám koně“. Vždy když se písnička zastaví, zajedou na určené místo „do 

stáje“. 
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 Pohybová hra „Na stádo“ 

Motivace: Věděli jste, že koně rozlišujeme dle zbarvení speciálními názvy? 

Znáte některé? Jestli ne, hned se s nimi seznámíme a také si na ně 

zahrajeme. 

Pomůcky: bubínek, nebo triangl, obrázky koníků 

Postup:Nejdříve děti seznámíme s názvy koníků dle obrázků. Následně je 

rozdělíme do 4 skupin: bělouš, hnědák, vraník a grošák. 

Každá skupina má dané stanoviště „stáj“, ideálně v rohu místnosti. Jakmile 

paní učitelka udá signál bouchnutím do bubínku, nebo cinknutím do 

trianglu, zvolá název/názvy skupin, které se mohou jít proběhnout po 

prostoru „na louku“. Může zvolit také všechny koníky naráz. 

Děti se učí orientaci v prostoru a reakci na signál. 

 

 Překážková dráha  

Motivace: koně jsou velmi šikovní běžci a poradí si i s různzmi překážkami. 

Zahrajeme si teď na Velkou Pardubickou, osedláme koně a projedeme si 

překážkovou dráhu! Nezapomeňte se předtím pořádně protáhnout a 

procvičit! 

Pomůcky: koník na tyčce, kužely na slalom, překážky různého typu 

Postup: Připravíme si překážkovou dráhu-slalom, přeskakování, obíhání, 

podlézáni, apod. Děti si stoupnou do řady. První vybíhá s koníkem mezi 

nohama, projede si překážkovou dráhu a při návratu předává koně dalšímu.  

 

 Popletené říkanky-rozvoj verbálních dovedností 

Příklad:  

Jak kdo dělá?Přišel pejsek a zamňoukal. Kočka zakukala. Ovečka 

zabzučela,apod. (děti napravují věty) 

Jaká má kdo mláďata? 
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Naše kočka strakatá má tři malá …koťata.  

Kobylka má ….hříbata 

Pejsek zase ….štěňata  

Co má ale prasátko? Růžovoučké…selátko  

A kravička zakrátko, bude míti….telátko  

Co má koza?…kůzlata  

A co ovce?....... jehňata 

 

 Koňskz pohled 

Motivace: Koně mají vzácnz dar a to, že vidí všechno větší. Vyzkoušíme si 

tedy, jak vlastně koník vidí. 

Pomůcky: lupa, obrázky zvířat, přírody 

Postup: Děti se dívají přes lupu na různě velké obrázky. 

 

 Podkovy z lineckého těsta 

Pomůcky: linecké těsto, formička podkovy, plech, příborovz nůž 

Z lineckého těsta si vykrojíme podkovy a upečeme. Po upečení můžeme 

dozdobit a následně sníst  
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TVOŘENÍ S KONÍKEM TONÍKEM 
 

KONÍK LEPENÝ 

Pomůcky: barevné papíry formát A4, děrovačka, lepidlo, vlna, nůžky, fixy 

Postup: Připravíme si barevnz papír formát A4, na kterz budeme lepit 

koníčka. 

Z hnědého papíru si vystřiheneme asi 20cm dlouhz pás, kterz bude 

následně představovat krk koně. Z jedné strany si uděláme děrovačkou 

dírky v rozmezí asi 2cm. Nastříháme si kusy vlny, asi 15cm dlouhé a tuto 

vlnu budeme přivazovat do dírek- bude představovat hřívu. 

Dále si vystřihneme hlavu-jako ovál a dvě ouška ve tvaru trojuhelníku. Vše 

zkompletujeme a přilepíme na papír. Koníkovi domalujeme oči a nozdry. 
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PLASTICKÝ PAPÍROVÝ KONÍČEK 

Pomůcky: tvrdz papír formát A4, lepidlo, nůžky, šablonky, fixy 

Postup: Obkreslíme si šablonku na koníka a vystřihneme. Domalujeme 

oči,hřívu, nozdry a uši a vše přilepíme. 

 

 

KONÍK Z RULIČKY 

Pomůcky: papírová rulička, hnědz a bílz papír, lepící oči, lepidlo, nůžky, fixy, 

vlna 

Postup: ruličku oblepíme hnědzm papírem. Z tohoto papíru si vystřihneme 

uši a přilepíme. Z bílého papíru si vystřihneme půlkruh na čumák. 

Domalujeme nozdry, přilepíme oči a hřívu z vlny a máme hotovo. 
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Pracovní list:  Koník Toník a podkůvky 

Úkol: Najdi dvě stejné podkovy a zakroužkuj je stejnou barvou 
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ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA KONÍKA 
TONÍKA  

KDO JSEM? 

Jsem bzložravec. Moji hřívu tvoří spousta žíní, a když potřásám hlavou, 
odháním mouchy. Můj hospodář mi ji rozčesává a mé klisničce ji zaplétá do 
copánků, to je pak velká parádnice! Oči mám prz krásně velké, vidím jimi 
lidi tak, jako by byli stejně velcí, jako jsem já. Mám velké nozdry. Má tlama 
je měkká a vlhká. Kopyta vypadají jako nehty a aby se mi při běhu či chůzi 
neodírala, hospodář mi přitlouká podkovy. Srst je měkká na dotek, všechny 
děti z okolí mi ji rády hřebelcují. Ocas je tvořen také žíněmi, je silnz a pevnz. 

MOJE RODINA?  

Klisnička je má samička, ale má stejně velké svaly jako mám já. Naše 
hříbátka kojí mateřskzm mlékem. 

KDE ŽIJU? 

Na louce skáčeme a dovádíme. Rádi také provezeme naše lidské kamarády 
po vesnici a okolí. Oni nás vždy krásně ustrojí do uzdy, otěží a sedla. Náš 
pokojíček ve chlívku se jmenuje box, kde se můžeme v klídečku vyspat. 

CO JÍM? 

Celz den dokážeme trhat čerstvou trávu a tu přežvykujeme. Hospodář nám 
dává také mrkvičku a jablka. Máme moc rádi oves a ječmen. Všechno vždy 
řádně zapíjíme vodou. 

ZAJÍMAVOSTI O MNĚ 

Řehtáním vyjadřujeme spokojenost, třeba když vidíme, jak nám hospodář 
nese dobroty, nebo když potkáme nějakého koního kamaráda. Někdy ale 
také umíme pěkně žárlit, hlavně my hřebečci, to pak svou zlost dáváme 
najevo hlasitzm a zvučnzm řehtáním. 
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A jak to všechno dopadlo? 

Celou dobu hospodář z dálky svého stavení sledoval svá 

zvířátka na statku. Byl na ně patřičně hrdz. Ne 

nadarmo se říká „Jakz hospodář, taková jsou jeho 

zvířata“. A šel za nimi. Pochválil je za jejich snahu a 

obětavost, ale musel jim vysvětlit, že i my lidé 

potřebujeme k uzdravení hlavně bylinky, klid a 

sluníčko.  

Hospodář se o kolouška tak dobře postaral, že i stále 

nabroušenz krocan ho začal obdivovat, jak to bravurně 

a s přehledem zvládl. I králíček z králíkárny ňufal 

čumáčkem blaženě a byl na svého pána pyšnz. Kravička 

s bzčkem a telátkem nakoukli z okznka chlívku, 

zabučeli a nestačili se divit, jak koloušek krásně po 

dvorku pochoduje. Málem přestali z toho údivu 

přežvykovat, což se jim za celz jejich život ještě nestalo! 

  V tu chvíli kohout Kokrháč se svou slepičkou a kuřátky 

začal do daleka rozkřikovat: „kykyrikz, kokodák, náš 

hospodář má zlaté ruce“. To se zalíbilo ovečce 

s beránkem a jehňátky a jen přitakávali kudrnatzmi 

hlavami. A zvědavá kačka s kačerem a káčátky? Ti už se 

rychle hnali k vratům statku a zvolávali do světa: 

„Máme nejlepšího hospodáře, široko daleko, káč, káč, 

káč, káč“. 

Hospodář byl dojatz a tak když se koloušek úplně 

uzdravil, navrhl všem svzm zvířátkům, že by mohla 
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kolouška doprovodit na okraj lesa a odevzdat ho zpátky 

kam patří. K jeho mamince lani a tatínkovi jelenovi. 

Zvířátka se zaradovala! No nedivme se, tak daleko ještě 

nikdy nebyla. 

Koloušek byl tak šťastnz i slzička mu ukápla. Podíval se 

na všechna zvířátka a na hospodáře a hlasitě řekl: 

„děkuji vám všem, jsem moc rád, že jsem vás poznal a 

už vím, jak to na takovém dvorečku vypadá. Všem v lese 

řeknu, jak jste skvělá parta a umíte bzt kamarádští, 

ještě jednou mnohokrát za vše děkuji“. Zvířátka se 

usmála a hlasitě svzmi hlasy odpověděla „haf, haf, 

mňau, mňu, ga,ga, chro, chro, mé, mé, ihá, ihá, bé, bé, 

hudry hudry, mic, mic, bú, bú, kykyrikz, kokodák, káč, 

káč, není zááááááááč“. A hospodář dodal: „rádo se 

stalo, koloušku náš“. 

Když přicházeli k lesíku, jelen s laní vyhlíželi svého 

kolouška. Celz tzden byli moc smutní a marně 

přemzšleli, kde se jejich koloušek nachází. Už si mysleli, 

že ho snad nikdy neuvidí! 

To si ani nedokážete představit, kolik to bylo radosti! 

Táta jelen zatroubil tak silně, že se celá země zatřásla! 

A to znamenalo velké poděkování všem ze dvorku. Ani 

maminka laň nezapomněla, co se sluší a patří. Pozvala 

zvířátka ze dvorečku na návštěvu k nim do lesíčka. 

Ale to už je jiná pohádka  
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VESELOHRÁTKY S OSTATNÍMI ZVÍŘÁTKY 

KROCAN, KRŮTA, KRŮTĚ 

 Hra „Naštvanz krocan“ 
 
Motivace: Děti, už jste někdy viděly opravdického krocana? Vypadá, jako 
kdyby se stále zlobil, je stále načepzřenz a umí své peří zvětšovat i 
zmenšovat, tak pojďte, zkusíme si na něj zahrát 
Pomůcky:2 páry hodně velkzch dlouhzch volnzch mikin či spodniček, 50 
malzch balónků 
Postup:děti rozdělíme do dvou skupin - družstev, dvě děti si obléknou 
dlouhou spodničku či mikinu přes své oblečení. Budou představovat 
„krocany.“  
Pytel s balonky umístěte asi 6 m od krocanů. Zbylé děti budou „nadívači.“ 
Jakmile p. učitelka řekne „START,“ nadívači běží k balónkům, jeden uchopí 
a běží zpět, aby jej nacpali pod spodničku, mikinu svzch krocanů.  
Mají l minutu na to, aby nacpali co nejvíce balónků pod dlouhou spodničku, 
mikinu. Děti by měly balonky rozmisťovat okolo krocanů. Po uplynutí l 
minuty spočítejte míčky každého družstva. Hráči  - družstvo s největším 
počtem míčků nacpanzch pod spodničkou či mikinou vyhrává. 
 

 

KRÁLÍK, RAMLICE, KRÁLÍČEK 

 Hra „Králík spí“ 

Králík sedí ve své jamce, 

sedí tiše, snad i spí. 

Kdo jde kolem, ať jde tiše, 

ať králíčka nevzbudí. 

Pššššššššššt. 

Postup: děti stojí v kruhu, uprostřed je jedno dítě- představuje králíčka – 

má ruce nad hlavou a znázorňuje uši.Na pššššššššššt králíček vyskočí 

k jednomu dítěti z kruhu a zvolí ho spícím králíčkem. 
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 Králičí ocásky 

Pomůcky:Krabice od bot, bílz papír, barevné papíry, lepidlo, tavná pistole, 

nůžky, uzávěry od dětskzch kapsiček 

Postup:Krabici oblepíme bílzm papírem. Vystřihneme si zajíčky v různzch 

barvách a nalepíme. 

Nůžkami vytvoříme díry na "ocásky ". 

Prostrčíme uzávěry v jednotlivzch barvách a přitavíme tavnou pistolí. 

Úkolem dětí je správně přiřadit víčko k zajíčkovi a zašroubovat. Rozvíjíme 

tak jemnou motoriku a barevnou představivost dítěte. 

 

 

 

 Ukázka králičí nory a srovnání zajíc X králík 

Pomůcky: obrázky nory, jamky, králíka a zajíce 

Postup: dítěti vysvětlíme rozdíl mezi zajícem a králíkem, ukážeme jim 

obrázky jejich obydlí. (králík-jamka, zajíc-nora).  

 

BZK, KRÁVA, TELE 

 Hádanka 

Čepec na hlavu si nedám,  

když šťavnatou trávu hledám. 

Knihu nemám na čtení,  

ale prostě k trávení. 
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Do bachoru, jak už vím,  

uložím sito, co sním. 

Tohle všechno, tvrdím vskutku,  

vejde se mi do žaludku. (kráva) 

 

 Ochutnávka mléka a dalších produktů 

Pomůcky: produkty z kravského mléka-szr, máslo, jogurt, tvaroh, atd. 

Postup: Na tácky rozložíme různé mléčné produkty. Děti budou ochutnávat 

a popisovat jakou mají chuť. Paní učitelka jim přiblíží jejich vzrobu. 

 

 Dojení kravičky 

Pomůcky: židle, obrázek hlavy krávy, provázek, gumová rukavice, špendlík, 

voda, nádoba 

Postup:Na židličku připevníme obrázek hlavy kravičky a dospodu přivážeme 

gumovou rukavici-jako vemínko. Rukavice je naplněna vodou a 

v jednotlivzch prstech jsou udělané dírky. Dítě si dá „pod vemínko“ nádobu 

a zkouší dojit „mléko“. 

 

 Hra „Na bzky“ 

Pomůcky: červenz šátek 

Pravidla hry: Děti představují bzky, kteří čekají ve svzch stájích. Paní 

učitelka je „toreador“. Jakmile ukáže červenz šátek, bzci vybíhají. Pokud jej 

schová za zády, vrací se zpět do domečku. 
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KOHOUT, SLEPICE, KUŘE 

 Říkanka s pohybem 

Kuřátko má malé nožky,  

(děti se drží za ramena a dělají křidélka) 

po dvorku si cupitá. 

(cupitají na místě) 

Za ním slípka hop, hop, hop. 

(skáčou na místě snožmo) 

A pak kohout skok, skok, skok. 

(skáčou po prostoru) 

 

 Vajíčko 

Pomůcky: vajíčko, miska, vajíčko natvrdo, tácek 

Postup: Paní učitelka předvede dětem „vzfuk“ vajíčka. Děti pozorují, jak 

vypadá žloutek a jak bílek. Osahají si skořápku a poví si, co se s ní dá dělat –

např. vztvarné činnosti. Paní učitelka ukáže rozdíl mezi uvařenzm a 

neuvařenzm vejcem. Dětem dá ochutnat vajíčko natvrdo-děti popisují jak 

chutná. 

Pokus 1 „Které vejce je syrové a které vařené? 

• Vejce položte na hladkou desku a prsty je roztočte 

• Vařené vejce se roztočí značně rychleji než syrové 

• Při rychlém roztočení se vařené vejce vzpřímí na špičku 

• Vejce při pohybu zastavte prstem 

• Vejce syrové pokračuje v otáčení, vejce natvrdo se zastaví. 

 

Pokus 2 „Které vejce je rychlejší?“ 

Vytvoříme nakloněnou rovinu – velkou knihu podložíme jinzmi. 

 • Na hranu položíme syrové a uvařené vejce. 
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 • Vajíčka pustíme „z kopce“ po nakloněné rovině 

 • Syrové vejce bude rychlejší. 

 

 Vzvoj kuřátka 

Děti zkusí nakreslit jednoduchz vzvoj kuřete-vajíčko-klubání-kuřátko 

 

 Na zobáčky 

Pomůcky: chlupaté drátky, kolíčky, miska 

Postup: Na zem rozložíme krátké chlupaté drátky jako „červíky“. Děti 

představují kuřátka, mají v ruce zobáčky-kolíčky, kterzmi se snaží uchopit 

červíky. Červíky dávají do misky.  

Tip: Můžeme udělat také dva tzmy, které budou soutěžit ve sbírání červíků. 

 

 

BERAN, OVCE, JEHNĚ 

 Ovečky 
 
Povím Vám pohádku, nebude dlouhá, 
(chůze v mírném podřepu v rytmu) 
jak vodil na pastvu ovečky slouha. 
(uvolněnz předklon, paže visí volně) 
Bělounké ovečky pěkně šly v řádce, 
(děti se řadí do zástupu) 
až přišly k uzounké dřevěné lávce. 
 
Teď chvíli počkáme, 
(klek, sed stranou) 
to jinak nejde, 
(zvolna se pokládají na zem, leh) 
až jedna po druhé ovečka přejde. 
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 Ovečka a motání klubíčka 

Pomůcky: klubko vlny 

Postup: Děti rozdílem do dvou skupin a utvoří dvě řady. Rozmotáme 

klubíčko a dáme na konec soutěžní trasy. První děti v řadě mají v ruce 

konec klubíčka a soutěží, kdo ho namotá dříve. 

 

 Stříhání ovcí - senzorická aktivita 

Pomůcky: velkz zalaminovanz obrázek ovečky, pěna na holení, štětka 

Postup: na ovečku nastříkáme pěnu „jako vlnu“. Úkolem dětí se vlnu 

postupně odstranit, tedy „ostříhat ovečku“. 

 

KAČER, KACHNA, KÁČE 

 Kreslení s říkankou „Kačenka“ 

 

Zhoupneme se do vysoka, 
do daleka, do široka. 
Navrch dáme kouličku 
s velkou tečkou a lžičku. 
Ještě velkou kličku, 
k té přidáme špičku. 
Na vodu ji posadíme - 
a kačenku namočíme! 

 

 Obkreslování stínů zvířat 

Pomůcky: plastové/gumové figurky zvířat, sluníčko, bílz papír, tužka 

Postup: Tato aktivita je vhodná především na ven.  Připravíme si papír, na 

jehož spodní stranu postavíme figurku tak, aby tvořila stín (proti slunci). 

Úkolem dítěte je obkreslit stín.  
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 Krmení zvířat zrním 

Pomůcky: Plechovky, lopatka, zrní 

Postup: Připravíme si šablony zvířat s otevřenou pusou, které přilepíme 

místo víka plechovky. Úkolem dětí je nabírat zrní na lopatku a vhazovat 

zvířátkům do pusinky. 

 
 
 

 Hledám, hledám, co mám znát 

Pomůcky: kartičky zvířat, tabule, magnety 

Postup: Paní učitelka říká větu: 

„Hledám hledám co mám znát, poď …..Honzíčku pomáhat a najdi mi 
….kravičku. 

Úkolem vyvolaného dítěte je najít obrázek daného zvířete a připevnit jej na 

tabuli. 

 

 Špinavz čuník 

Pomůcky: šablona prasátka, bílz papír, uzavíratelnz mikrot.sáček, tempery 

Postup: Na šablonu prasátka uděláme několik nánosů hnědé a bílé tempery. 

Tuto šablonu vložíme do pytlíku, nebo překryjeme eurofolií a přilepíme ke 
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stolu tak, aby barva nevytekla. Dítě bude „plácat“ na barvičky tak, až bude 

celé prasátko špinavé. Nakonec vytáhneme a necháme zaschnout. 

 

 Špinavá zvířátka- čištění kartáčkem z písku 

Pomůcky: písek, plastová zvířátka, kartáček 

Postup: Do nádoby s pískem vložíme plastová zvířátka. Děti mají za úkol 

očistit je od písku a „bláta“.  

 

 Zvířecí závody 

Pomůcky: balonky, fix, plácačka 

Postup: Z balonku si vytvoříme libovolné zvířátko dokreslením. Děti 

rozdělíme na dva tzmy.  První soutěžící mají v ruce plácačku a startují 

závod s balonky. Kdo dříve dostrká balonek do cíle, vyhrává. 

 

 Kolečka převážení slámy 

Pomůcky: kolečka, molitanové kostky, kuželi 

Postup: Připravíme si slalom. Děti utvoří řadu, první vybíhající má v ruce 

kolečka a na konci trasy má za úkol naložit určitz počet balíků slámy 

(molit.kostek) a dovézt zpět na farmu. 

 

 Zvukové hádanky 

Pomůcky: nahrávky zvuků zvířat 

Postup: Pouštíme různé zvuky zvířat, děti mají za úkol rozpoznat, jaké zvíře 

vydává danz zvuk 

 

Další možné aktivity 

 Pantomima na zvířátka 

 Ochutnávka produktů od zvířátek 

 Dramatizace pohádek-O kohoutkovi a slepičce, Tři prasátka,  

O neposlušnzch kůzlátkách 
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Děkujeme, že jste si zakoupili tento eBook a tím 

nás podpořili. 

 

Přejeme Vám spoustu zábavy a hezkých chvilek. 

Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. 

V budoucnu se můžete těšit na další podobné 
projekty. 

Vaše Aktivitka 

info@aktivitka.cz 

www.aktivitka.cz 

Facebook: Aktivitka z.s. 

Instagram: @Aktivitka 
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