
Distanční vzdělávání: 12.4.  – 16.4.2021 

Téma: Mláďata  
O koťátku, které zapomnělo mňoukat 
Bylo jednou jedno koťátko. Koťátko si rádo hrálo na dvoře i za vraty, ale pořád mu to bylo málo a tak 
se přidalo ke kamarádům štěňátkům. Jenže se mu stalo, že najednou zapomnělo mluvit kočičí řečí. 
Umělo už říkat jenom haf, haf, haf. 
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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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, do klubka se stulilo a už mhouří očička naše 
malá kočička.. 



 S kým si hrálo koťátko? Co se od nich naučilo? 

 Proč bylo koťátko smutné? 

 jaká zvířátka potkalo? Dokážeš je vyjmenovat postupně, koho potkalo nejdříve, koho 

potom….. nakonec? 

 Jak která zvířátka dělají? 

 Co mají rádi koťátka, čím se živí? 

 Koťátko potkala několik zvířátek, jak se říká jejich mláďatům? 

 

Cvičení 

Na tomto odkazu si můžeš trochu zacvičit a protáhnout se…… 

https://www.youtube.com/watch?v=sOPEtBQ6pJE&t=587s 

 

Básničky 

Býk – kráva – tele                                              Pes – fenka – štěně 

Říkala mi naše kráva,                                         Pes zavrčel na fenku: 

že se zítra s býkem vdává.                                "Netoulej se po venku!" 

Proč to berou takhle zkrátka?                          Štěňátka už mají hlad, 

Už se těší na telátka!                                          pojď jim mlíčka trochu dát. 

 

Kocour – kočka – koťě                                        Kohout – slepice – kuře 

Kočka s dvěma koťaty                                         Kohout pyšně kokrhá, 

zamňoukala za vraty:                                           slepic velké hejno má. 

"Kde se ten náš táta toulá?                                 Kuřat mají plný dvůr, 

 Zavolejte na kocoura!"                                        tak se chlubí sousedům. 

 

Písničky 

Zazpívej si známé písničky: 

 Kočka leze dírou 

 Skákal pes přes oves 

 Prší, prší, jen se leje 

 Pásla ovečky 

 

A jak se jmenují mláďátka různých zvířátek? Zkuste se je naučit podle této písničky: 

https://www.youtube.com/watch?v=kz2oJrZUDGA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sOPEtBQ6pJE&t=587s
https://www.youtube.com/watch?v=kz2oJrZUDGA


Pojmenuj zvířátka na obrázcích.(mládě, maminka, tatínek)  
samec 

 

samice 

 

Mládě 

 

kozel koza kůzle 
Samec 

 

Samice 

 

Mládě 

 

beran ovce jehně 
Samec 

 

Samice 

 

Mládě 

 

pes fena štěně 
Samec 

 

Samice 

 

Mládě 

 

kocour kočka kotě 
Samec 

 

Samice 

 

Mládě 

 

kůň klisna hříbě 
Samec Samice Mládě 



   

kohout slepice kuře 
Samec 

 

Samice 

 

Mládě 

 

prase prasnice sele 
Samec 

 

Samice 

 

Mládě 

 

houser husa house 
Samec 

 

Samice 

 

Mládě 

 

kačer kachna kachně 
Samec 

 

Samice 

 

Mládě 

 

býk kráva tele 
 

 

 

 

 

 

 

 



Spoj mládě se svou maminkou 

 
 

 

 

 

 



Procvičování ruky pomocí říkadla 
 

Naše kočka strakatá,   (pohladíme ukazováčkem palec) 

měla čtyři koťata. 

Jedno černé,                           (pohladíme palcem ukazováček) 

druhé bílé,                              (pohladíme palcem prostředníček) 

třetí žluté roztomilé,              (pohladíme palcem prsteníček) 

a to čtvrté strakaté, 

po mamince okaté.                 (pohladíme palcem malíček s patřičným roztomilým mňoukáním) 

 

Teď si řekneme jednoduché říkadlo o tom, jak se které zvířátko projevuje a každý si vybere 

to jeho nejoblíbenější, které si namaluje pěkně barevně pastelkami.  

 

Co dělají zvířátka 

Brum, brum, medvěd bručí, 

bzum, bzum, čmelák bzučí, 

mňau, mňau, kočka mňouká, 

hú, hú, sova houká, 

bé, bé, ovce bečí, 

mé, mé, koza mečí, 

kvá, kvá, žába kváká, 

krá, krá, vrána kráká, 

hop, hop, jelen skáče, 

uáá, uáá, dítě pláče.  

 



 

 
  

Pohádka „O koťatech a štěněti“  
V neděli donesl pan Tichý svému synkovi Péťovi dvě koťata.  
Jedno kotě bylo bílé a druhé kotě šedé. Bílé kotě stále utíká z pokoje ven.  
Venku svítí slunce a voní květiny.  
Šedé kotě tiše spinká v tatínkově botě. V pokoji tikají hodiny a kotě stále spí.  
V tom do pokoje vběhlo štěně. Kotě, co spalo v botě, se polekalo a utíká ven, co mu nohy 
stačí. A štěně za ním. Co myslíš, kdo vyhraje závod?  
 
Následuje práce s obrázkem  

 Ukaž mi na obrázku bílé kotě. Pod čím sedí? 

 A co dělá šedé kotě? 

 Kdo přišel z venku?  

 Kde visí hodiny? Jak dělají?  

 V pokoji voní? 



 

 

 



„Kde je moje mláďátko?“ Zvířátka pojmenuj a vybarvi pouze ta, která patří k mamince. 

   

 



Vyrob si origami psa 

Potřebujeme: 
- barevné papíry 
- černý fix či pastelku 
- nůžky 
 
Postup: 

Nejprve získáme z obdélníkového papíru čtverec. Čtverec přeložíme po diagonále napůl tak, 
že nám vznikne trojúhelník. Trojúhelník si položíme vrcholem dolů a přeložíme napůl. Tak 
nám vznikne ryska, která nám rozdělí vrchní nejdelší stranu napůl. Nyní ohneme levý a 
pravý roh směrem dolů tak, že nám v půlce nejdelší strany vznikne špička. Ohnutím rohů 
jsme získali uši pejska. V posledním kroku jen zahneme horní špičku hlavy dozadu a je 
hotovo. Stačí už jen dokreslit obličej podle své fantazie. 
 

 

 

 
 

http://www.detskestranky.cz/clanek/1112-origami_pes.htm


Koníček skáče. Nakresli obloučky. 

 

 



Spoj zvířátko s jeho stínem 

 



Popiš, jak je to se slepičkou. Nejprve je vajíčko…… 

 

Obrázek rozstříhej, potom ho slož a nalep na papír 

 



A TO JE PRO TENTO TÝDEN VŠE! OMALOVÁNKU POSÍLÁM 

JAKO DÁREK ZA TVOU PRÁCI! 

 

 


