Ahoj moje milé Sovičky. Věřím, že se vám přípravy na Velikonoce podařily a s
rodiči jste je prožili s radostí a dobrou náladou. Do naší třídy přišel na návštěvu
zajíček Ušáček a donesl pro vás dobrůtku, kterou vám velmi ráda předám, jak se
opět ve školce uvidíme. Pro tento týden jsem si pro vás připravila pokračování
velikonoční nálady se slepičkou a kohoutkem. 💗💗💗

TÉMA: HODY, HODY DOPROVODY II.
● pomocí pohádky O kohoutkovi a slepičce rozvíjet poznávací oblasti
pro rozvoj dítěte

Cílem tématu je:
● zapamatovat si posloupnost děje
● přiřadit obrázky k příběhu
● seznámení se zvířecí rodinou- kohout, slepice, kuře (vývoj)
● procvičit P-L orientaci
● upevnit graf. prvek- ovál
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PONDĚLÍ- STÁTNÍ SVÁTEK- VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
💗Na Velikonoce v naší třídě. Zkus říct, jaká zvířátka do naší třídy přišla.

MŠ M. Knesla 4056 Zlín_ Marta Zichová

ÚTERÝ
💗 Pohádka
O kohoutkovi a slepičce
➢
➢
➢
➢
➢

S maminkou a tatínkem si pohádku přečte.
Zkus pohádku převyprávět pomocí obrázků.
Za kým musela slepička jít, aby kohoutka zachránila?
Jaké předměty musela slepička přinést?
Byl kohoutek lákomý? Co znamená, když je někdo lakomý?

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, 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: 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
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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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STŘEDA
💗 Pohádka vyprávěla o kohoutkovi a slepičce.
➢ Podívej se, jak kohoutek a slepička vypadají. Najdi mezi nimi rozdíly.
➢ Co rádi jí? (zrní, trávu, zeleninu, ovoce, šrot...)
➢ Kde bydlí? (kurník s výběhem)
➢ Každá slepička snáší vajíčka, na kterých sedí a zahřívá je. Po několika dnech se z

nich líhnou kuřátka.
➢ Jak se jmenuje jejich mláďátko? (kuřátko)
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💗Podívej se na obrázky a zkus říct, co na nich vidíš.
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💗Kuřátko z houbičky.

Pomůcky:

➢ žlutá barva/ tělo kuřátka
➢ houbička/ tělo kuřátka
➢ černý fix/ nožičky
➢ lepicí oči/ nakreslit nebo vystřihnout z černého a bílého papíru
➢ oranžový papír/ zobáček
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💗 Obrázek vytiskni, jednotlivé díly vystřihni. Poskládej podle toho, jak si
myslíš, že kuřátko roste.
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💗Víš, které kuřátko je největší a které nejmenší? Kolik je kuřátek celkem?
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ČTVRTEK
💗 Logopedická chvilka
➢ Procvič si jazýček s obrázky.
➢ Trénuj paměť a prstové cvičení s básničkou Kohoutek a slepička.
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💗 Kterým směrem kuřátka jdou. Urči pravou či levou stranu.
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💗Grafomotorika
➢ Grafomotorický prvek: ovál- dokresli 10 vajíček.
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PÁTEK
💗 Omalovánky.
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Milé Sovičky, dávejte na sebe pozor. Stále na vás s paní ředitelkou Mirečkou a paní
asistentkou Janičkou myslíme a posíláme velké objetí. Už je nám po vás moc a moc
smutno. Bude prima, když pošlete nějakou pěknou fotku z procházky nebo jak se vám
daří pracovní listy, výrobky na msknesla@seznam.cz. Opatrujte se. P. uč. Marta
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