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Distanční výuka 15.3. - 19. 3. 2021 

Téma: Vítání jara 

Tematická část: 

Kočičí mňoukání  

      
KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY (tzn., co by mělo dítě zvládnout)  

 Dítě zvládá různé druhy lezení. 

 Dítě odhaluje charakteristické znaky zvířat. 

 Dítě spolupracuje při společných hrách a aktivitách. 

 Pozorované objekty zachytí malbou x kresbou, výrobkem. 

 Vyjadřuje se hudebně pohybovou činností. 

 Chrání živé tvory ve svém okolí. 

 

A je tu další týden! V minulém jste se připravovali na přivítání jara a už se určitě těšíte, 

až bude tepleji a sluníčko bude více hřát. V tomto tématu bychom vám rádi přiblížili 

život hospodářských a domácích zvířat. Jako motivaci jsme si vybrali zvířátko, které je 

vaším úkolem poznat z hádanky: 
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„Má to hlavu, jako kočka – není to kočka,  

má to nohy, jako kočka – není to kočka,  

má to ocas, jako kočka – není to kočka, 

mňouká to, jako kočka – není to kočka“. 

Co je to? (Určitě jste poznali, že je to kocour  )   

 

Pokuste se uhodnout další dvě zvířátka: 

„Koko koko kokoko, koktám jenom na oko. 

Snáším vejce, zobu zrní, kdopak z vás tohle to umí?“ (slepice) 

 

„Dlouhé uši, rychle běží, dohoníš ho jenom stěží. 

Ustrašený mazlíček, už víš, že je to……………?“ (králíček) 

 

POZNÁVÁNÍ A JAZYKOVÉ ČINNOSTI  

             1) Zajímavosti o kočkách. Věděli jste, že…..1   

o má kočka čtyři nohy, dlouhý ocas a hebký kožíšek? 

o že kočka z krku vydává zvuk, kterému se říká předení? 

o že kočka může běžet rychlostí až 48 km/h? (to je tak rychle, jak vy můžete jet 

vesnicí svým autem podle předpisů) 

o že po narození koťátka váží pouhých 90 až 120 gramů (jako malé jablko) a jsou 

slepá a hluchá? Vidět začínají většinou až po 1 týdnu a slyšet až po 14 dnech. 

o že kočky spí až 16 hodin denně? To je 2x víc než člověk. 

o že kočičí kostra je lehká, pružná a silná zároveň? Pokud kočka spadne z výšky, 

dokáže dopadnout na všechny čtyři nohy, aby si neublížila. 

o že kočka patří mezi masožravce? 

o že se kočka může dožít až 20 let?  

 

Pozn.: V odkazu můžete objevit mnoho dalších zajímavostí o kočkách.    

 

 

                                                           
1 https://www.kockadomaci.cz/zajimavosti-o-kockach/ 
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         2) A teď je tu pohádka…..2 Po přečtení rodičem dítě odpoví na otázky:  

1. Proč zapomnělo koťátko mňoukat? 

2. Jaká zvířátka potkalo koťátko na dvoře? Zopakujte hlasy zvířat, jakým si říkají o jídlo? 

3. Kdo koťátku nakonec pomohl? 

Pozn.: Divadlo hrát nemusíte, ale kdo by chtěl, tak samozřejmě může. 

 

      

                                                           
2 https://cz.pinterest.com/pin/10485011621634285/ 
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   3) Gymnastika mluvidel.   

a) Jazykem olizujeme horní i dolní ret kolem dokola, jako kočka.                                     

b) Do mělkého talíře nalijte trochu mléka nebo vody a pokuste se vylízat jazýčkem jako 

kočka.                       

c) Ozývejte se jako kočka – mňau (smutně, vesele, rozzuřeně, ospale,…..). Volejte na 

kočku – čičičííí. Správné postavení mluvidel: 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://cz.pinterest.com/pin/42221315243065423/ 
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 4) Hádej kde jsem? 4 

Dítě se pokusí pomocí předložek (na, pod, v, za, vedle/u/mezi/uprostřed, nad, před) určit, 

kde se kočka nachází. Obrázek může vybarvit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 https://cz.pinterest.com/pin/730427633312426562/ 
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              5) Obrázkové čtení. 5  

 

a) Spolupráce dítěte při čtení obrázků pohádky. 

b) Dítě se může pokusit pohádku volně převyprávět. 

 

             6) Zvířata a mláďata.  6 

a) Prosím, najdi mamince její ztracené mládě!  

b) Pojmenuj je (telátko, hříbátko, štěňátko, koťátko, kuřátko, jehňátko, housátko, 

kachňátko, krůťátko). Děti pozor, u dvounohých zvířat je to těžké…. !                              

c) Spoj je čarou a můžeš si obrázek barevně vykreslit jako omalovánku. 

 

                                                           
5 https://cz.pinterest.com/pin/774124916038895/ 

6 https://cz.pinterest.com/pin/844493660352908/ 
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7. Poznáš, kde bydlíme? Spoj správně zvířátko s příbytkem. 7
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PRACOVNÍ A VÝTVARNÉ INSPIRACE 

1. Namaluj nebo nakresli na papír kočku nebo jakékoliv zvířátko z pohádky. 

Když budeš chtít, můžeš nakreslit celou pohádku (O koťátku, které zapomnělo mňoukat, 

O kocourovi v botách). 

2. Vyrob si kočku nebo i jiné zvířátko, které se ti líbí, z roliček od toaletního 

papíru nebo podle vlastní fantazie.8 9 10 11 12 

 

                                                           
7 https://cz.pinterest.com/pin/596727019368287902/ 
8 https://cz.pinterest.com/pin/35536284545526276/ 
9 https://cz.pinterest.com/pin/10485011612046141/ 
10 https://cz.pinterest.com/pin/140806216852839/ 
11https://cz.pinterest.com/pin/724516658803114331/ 
12https://cz.pinterest.com/pin/525443481519098772/ 
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3. Omalovánky – nejznámější zvířátka ze dvorečku.13, 14 

 

 

 

 

                                                           
13 https://cz.pinterest.com/pin/333759022388520080/ 
14 https://cz.pinterest.com/pin/345299496437220291/ 
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4. Co se stalo? Na obrázku nahoře, je něco je špatně! Dokážeš pomoci? Nejprve 

musíš obrázky vystřihnout, přepůlit zvířátka a správně je složit jako puzzle, popřípadě 

nalepit na jiný papír. Zvládneš to?15 

                                                           
15 https://cz.pinterest.com/pin/426153183476180354/ 
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5. Grafomotorika16 – kocour kreslí klubíčka. Dokážeš to jako on? Obtáhni 

několikrát oběma směry každé kolečko jinou barvou.
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HUDEBNÍ TYPY o zvířatech. 

Písničky J. Uhlíře, Z. Svěráka, Dády Patrasové, Štístka a Poupěnky,          

a dalších – improvizujte na hudbu, k doprovodu použijte rytmické nástroje z domácích 

zdrojů (vařečky, pokličky, prázdné PET lahve a podobně). 

1. Svátek zvířecí 17 

2. Když se zamiluje kůň 18 

3. Krávy, krávy 19 

4. Či a či a čičičí 20 

5. Tři čuníci 21 

6. Pejsek a Kočička 22  

7. Škola zvířátek 23 

8. Chvála slepic 24 

9. Malé kotě 25 

10. Pozor, jdou k vám kuřátka (ptačí tanec) 26  

a nejznámější písnička pro děti………27 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 https://www.youtube.com/watch?v=c0JIfb1yruo&list=PLBaIQoEY0PR9-zKvkk34Ajnd4Iqi37dPF&index=7 
18 https://www.youtube.com/watch?v=ifl-cdZGkNw&list=PLBaIQoEY0PR9-zKvkk34Ajnd4Iqi37dPF&index=6 
19 https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU&list=PLBaIQoEY0PR9-zKvkk34Ajnd4Iqi37dPF&index=20 
20 https://www.youtube.com/watch?v=gvZ7JB69hNw&list=PLB269F0FDDEE20863&index=5 
21 https://www.youtube.com/watch?v=VXtCnCBNzEQ&list=PLB269F0FDDEE20863&index=10 
22 https://www.youtube.com/watch?v=Xr_9t78yEPk&list=PL6SOWIdRb5NF942tXbtnTT4Y9aV1ENfnT 
23 https://www.youtube.com/watch?v=kAUiMM9eCBw&list=PLRqOvAzit-tNk75mShk5FoKQtn2uAuxTn 
24 https://www.youtube.com/watch?v=t3VCPQg5Ohc&list=PLRqOvAzit-tNk75mShk5FoKQtn2uAuxTn&index=25 
25https://www.youtube.com/watch?v=JKjTvMw8GLI 
26 https://www.youtube.com/watch?v=DY_Grxeo5Eo&list=PLRqOvAzit-tNk75mShk5FoKQtn2uAuxTn&index=35 
27 https://cz.pinterest.com/pin/2040762321361528/ 
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POHYBOVÉ DOVEDNOSTI A HRY  

1. Pokud máte doma kočku, můžete pozorovat její                                                           

obratnost a zacvičit si jako kočky.  

 

a) Protahování těla - končetin.28  

 

 

 

b) Protahování zad, nápodoba pití mléka29 

„Naše kočka strakatá, ta má hezká koťata. 

Ráno vstanou z pelíšku, protáhnou se trošičku.“  

 

                                                           
28 https://cz.pinterest.com/pin/617485798885977972/ 
29 https://cz.pinterest.com/pin/617485798886088043/ 
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b) Lezení. 

„Kocour leze z díry, natahuje kníry. 

Pes k němu běží, kocour se ježí.“ 

(lezení v podporu dřepmo, po čtyřech) 

 

c) Houpání ve dvojicích v sedu.30 

 Houpala se s kočkou kočka, přivíraly slastně očka. 

Říkaly si: „Milá paní, viďte, není nad houpání!“ 

Prask´ jim provaz, jaký div, skoulely se do kopřiv! 

(V sedu proti sobě skrčte nohy, chodidla položte na zem a chytněte se za ruce. Střídavě natahujeme paže a mírně 

pokládáme spolucvičícího zády na zem a naopak. Vytváříme efekt houpání. Na konec se pustíme a skoulíme na 

stranu).  

 

 

 

 

                                                           
30 https://cz.pinterest.com/pin/9007267985719229/ 
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  2. Dechové cvičení – hra. 31 

 

3. Pobyt venku. 

a) Při procházkách do přírody, k lesu apod., se pokuste objevit vrbu jívu, na které rostou 

„kočičky“. Vysvětlete si rozdíly kočička x kočička. Proutky s „kočičkami“, prosím, 

netrhejte, pyl na nich slouží jako první potrava pro včelky. 

b) Pokud máte zahradu a v ní stromy (a doma najdete obyčejné klubíčko vlny), můžete si 

zahrát hru na koťátko, které zamotalo klubíčko: rozmotávejte klubíčko vlny a 

proplétejte okolo stromů. Potom jděte po stopě, kterou vlna vytvořila, až dojdete nakonec 

a můžete zase klubíčko smotávat. Hru si můžete zahrát i doma v pokoji, využít nohy 

stolu, židlí apod. a potom prolézat pod nimi. 

                                                           
31 https://cz.pinterest.com/pin/1266706128295258/ 
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ZÁVĚR – Doufám, že se vám vybrané příspěvky líbily a že jste si z toho něco 

zapamatovali. Připomínám rodičům, kterým se toho „učiva“ zdá být moc a z jakéhokoli 

důvodu nestíhají s dětmi pracovat (distanční výuka se starším dítětem, nedostatek 

výtvarného materiálu, který se v současné době nedá koupit apod….), aby si vybrali 

alespoň něco, vzali si inspiraci, dali vybrat svým dětem, co by chtěly dělat, co by je 

bavilo. Můžete tvořit i z odpadních a přírodních materiálů. Obdrželi jsme několik 

pozitivních ohlasů z některých rodin, jak tvoří, jak se jim daří, fotí, ukládají výtvory a za 

to chci všem moc poděkovat a popřát hodně pohody a radosti. Všechny děti i rodiče 

pozdravujeme  

 

 


