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 Kompetence (dítěte ukončujícího předškolní vzdělávání)  ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si,
že se svým chováním na něm podílí a že je může 
ovlivnit

 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a 
matematických pojmů, vnímá elementární 
matematické souvislosti

 Dílčí cíle (z jednotlivých vzdělávacích oblastí)  pochopení, že změny způsobené lidskou činností 
mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také 
poškozovat a ničit

 vytváření základů pro práci s informacemi

Vzdělávací nabídka

Četba pohádky    „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“  

Děti doplňují zvířecí zvuky 
  
Bylo jednou jedno koťátko. Jednou se mu stalo, že najednou zapomnělo mluvit kočičí řečí.   
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, stulilo se do klubíčka a už chrupá - dobrou noc!!!     
A zazvonil zvonec a pohádky je konec!

Otázky pro děti:
Proč koťátko plakalo?
Jaká zvířátka koťátko potkalo? 
Jaké zvířátko potkalo koťátko jako první, jaké poslední ?
Naučilo se koťátko mňoukat?



Slož si svou kočičku  

 



Od koho máme vajíčka, mléko, maso, vlnu?





Dokážeš všechna tato zvířátka pojmenovat?  Přiřaď zvířata k jejich mláďatům.



Hádanky

Nápady na tvoření



Pozorně si prohlédni obrázek. Jeden pejsek mezi ostatní nepatří. Najdeš ho? 


