
Distanční vzdělávání: 19.4.  – 23.4.2021 

Téma: Domácí zvířata, mazlíčci 

O třech prasátkách 
 Na jednom statku žila prasečí maminka, která měla tři syny. Když vyrostli a dospěli, 
poslala je maminka do světa, aby si tam postavili své nové domečky. Na cestu jim do života 
dala opravdu cennou radu a to takovou, aby se vyhýbali zlému vlkovi. Všechna tři prasátka si 
ve světě našla své místečko a postavila si domečky. První prasátko bylo líné a rozhodlo se, že 
nejrychleji postaví domeček ze slámy. Druhé prasátko bylo zase pohodlné a řeklo si, že 
domeček ze dřeva je lepší a třetí nechytřejší prasátko vědělo, že nejlepší a nejbezpečnější 
domeček je z cihel. Celou dobu jejich činnost pozoroval zlý vlk, který si na ně brousil zuby. 
Když to prasátka zjistila, že se kolem potlouká mlsný vlk, velice se polekala a utekla do svých 
domečků. Vlk volal na první prasátko, když nevyšlo, začal ze všech sil foukat a všechnu slámu 
z domečku odfoukl, ale prasátko uteklo a schovalo se do domečku k druhému prasátku. Vlk 
šel tedy k druhému domečku a snažil se obě prasátka vylákat. Když prasátka nevyšla, vlk 
strčil do dřevěného domečku a porazil ho. Obě prasátka se rozutekla a běžela k třetímu 
prasátku do zděného domečku, kde se třásla strachy. Třetí prasátko je chlácholilo: „Nebojte 
se ničeho, můj domeček je pevný, sem se vlk nedostane. V tu chvíli už byl vlk na střeše a 
díval se komínem dolů do světničky. Třetí prasátko na něj však vyzrálo a rozdělalo v krbu 
oheň. Stoupající kouř štípal vlka do očí tolik, že utekl a už se nikdy nevrátil. 
 
Úkoly k pohádce: 

 Zkus namalovat něco, co se v pohádce odehrálo. 

 V jakých pohádkách se ještě setkáváme se zlomyslným vlkem?  

 Co udělala prasátka špatně?  

 Co udělala prasátka dobře?  

 Jaká byla prasátka? Povahově.  

 Jaké domečky si jaké prasátko postavilo? Pospojuj: 
    *líné               dřevěný 
    *nejchytřejší   ze slámy 
    *pohodlné               z cihel 

 Kde se žijí  prásátka?  

 Kde žije vlk?  
 

 

Básnička 

Vepř 
Ham, ham, ham, ham, ham, 
já se dobře mám. 
Když se najím, ihned spím, 
když se vyspím, zase jím. 
 

 



Co všechno víš o prasátkách? Vyprávěj podle obrázku.. 

 



Básnička s pohybem 

Zvířátka 

Žába skáče, kvaky, kvak 

(z bobečku vyskočit, ruce nahoru, prsty roztáhnout) 

a takhle prý chodí čáp. 

(chůze s vysokým přednožením a propínáním v kolenou, ruce: klapající zobák) 

Takhle malá kačátka, 

(dřep, ruce sepnout za záda, batolící se chůze) 

tak mňoukají koťátka. 

(klek, ruce na podložku, kočíčí hřbet, po dokončení věty mňoukáme) 

A už cválá koníček, 

(běh, rukama držíme pomyslnou uzdu, jazykem cvrnkáme o patro) 

na něm sedí Jeníček. 

(jména můžeme měnit, Petříček – Pepíček atd., sed na zem) 

A takhle se plazí had, 

(leh na zemi, plazení, po dokončení věty syčíme) 

syčí, že má hrozný hlad. 

(rukama hladíme bříško) 

Pejsek šťeká, haf, haf, haf, 

(lezení po čtyřech ve vzporu) 

uděláme na něj baf. 

(na slovo baf – vyskočíme) 

Takhle chodí medvědi, 

(stoj rozkročný, ruce/tlapy nahoru, houpavé přeskoky z nohy na nohu) 

je jim dobře na zemi. 

(všichni se seběhneme do kruhu a obejmeme se společně) 

 

Písnička – Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte? 

 

Tuhle písničku určitě všichni znáte. Zkuste si ji zazpívat….. 

https://www.youtube.com/watch?v=EEL2qOclur0 

 

Cvičení 

 

Tady se můžete trochu se protáhnout…… 

https://www.youtube.com/watch?v=fYxf4l20Bnc&t=10s 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EEL2qOclur0
https://www.youtube.com/watch?v=fYxf4l20Bnc&t=10s


 

Čím nám jsou užitečná domácí zvířátka? Utvoř čarou dvojice a obrázek vybarvi 
 

 



 

Co všechno víš o slepičce? Vyprávěj podle obrázku 

 

 



 

 

Do každé mističky nakresli tolik zrníček, kolik je u ní kuřátek. 

 

 



Vyrábění 

 



Vybarvi v řádku vždy dva stejné obrázky 

 

 

 

 



Grafomotorika 

 

 



Vybarvuj zvířátka podle popisu 

 

 



O pejskovi a kočičce 

  
Kočička a pejsek 
Kočička a pejsek, bydlí v jednom domku, 
mají krásnou zahradu, záhon plný zvonků. 
Každý má svou postýlku, ale stůl jen jeden, 
když si sednou k obědu, tak je rychle sněden. 
 
Našlapou a nadrobí to už je věc jistá, 
na úklid si kočička kbelík s vodou chystá. 
Nalila tam trochu jaru, aby měla pěnu, 
pejsek přidal kousek mýdla, prý chce jednou změnu. 
 
A tak drhli podlahu, úklid se jim vleče, 
bílá pěna z domečku, oknama už teče. 
Vytírali celý den, teď už mají čisto, 
ale nikde v domečku není suché místo. 
 
Venku byla teplá noc, na trávníku spali, 
když se ráno probudili všemu se jen smáli. 

 

 Pohádky o pejskovi a kočičce určitě všichni znáte….. 

 Co všechno v domečku dělali???? ¨ 

 Vzpomeneš si na nějaké jejich příběhy? 
 

Pohádky 

tady se můžeš na pohádky podívat 

https://www.youtube.com/watch?v=-PGnB4LTs9E&list=PLJtWSeBKKWB5Al9xiSwYrjWDeS2XsKpMS 

 

Vystříhej geometrické tvary a zkus si pejska sestavit 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-PGnB4LTs9E&list=PLJtWSeBKKWB5Al9xiSwYrjWDeS2XsKpMS


Kde je pejsek a kočička? – urči polohu pejska (před, za, na, vedle, vpravo, vlevo, 
uvnitř, nad, pod) 

 

 



A TO JE PRO TENTO TÝDEN VŠE! OMALOVÁNKU POSÍLÁM JAKO 
DÁREK ZA TVOU PRÁCI! 

 


