
 

Milá Kuřátka, 

 
tentokrát jsme si pro vás připravily téma Domácí zvířata a jejich mláďata. 
 
 
Na tomto odkazu se můžete podívat (a také si poslechnout), jaká můžeme mít 
zvířátka na statku na vesnici: 
https://www.youtube.com/watch?v=cBtymkUSiPs 
 
 
Po dlouhé zimě se na jaro těší lidé i zvířátka. Rodí se mláďátka a vy si teď 
vyzkoušejte vytleskat: 
 
Koza: ko-za kůz-lát-ko 
Pes: pes  ště-ňát-ko 
Kočka: koč-ka   ko-ťát-ko 
Slepice:  sle-pi-ce   ku-řát-ko 
Kráva:  krá-va   te-lát-ko 
Ovce:  ov-ce  jeh-ňát-ko 
Kůň:   kůň   hří-bát-ko 
 
 
 
 
Zkuste si zazpívat písničky, které určitě znáte: Skákal pes, Kočka leze dírou. 
 

Současně posíláme i odkazy na nové písničky, které si můžete také zazpívat. 

Svátek zvířat: https://www.youtube.com/watch?v=FCwnmzQTM7M, 

Krávy, krávy: https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU, 

Když se zamiluje kůň: https://www.youtube.com/watch?v=ifl-
cdZGkNw&list=PLBaIQoEY0PR9-zKvkk34Ajnd4Iqi37dPF&index=6. 
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Dále pro vás máme pár zajímavostí, třeba proč kočkám ve tmě svítí oči a proč 
kočky žerou trávu, proč se psi a kočky nemohou vystát, zda mohou psi rozumět 
lidské řeči, a proč koně potřebují podkovy. 
 
 
 

 
 
 
 

 



 



Na vytištění máme pracovní listy, na kterých: 
Pomůžete čápovi dostavět komín? 
 

 



 Pomůžete kuřátkům najít cestu k mamince? 

 
 



Spojte zvířátko s jeho pochoutkou. 

 
 
 
 
 



Dokreslíte beránkovi kudrlinky? 

 



A nakonec si můžete ovečku vyrobit z krepového papíru. 
 

 
 
 
 

V případě potřeby jsou pracovní listy i materiál 
na ovečku opět připraveny v dřevěném boxu u 

vchodu do Kuřátek (nemusíte nic tisknout). 



Zkusíte si nakreslit obrázky pejska, kočičky, ovečky a zajíčka dle vzoru? 
 

    
 

    
 
 
 

Kdo bude chtít, může nám opět zaslat fotky, jak se vám dařilo. Ty 
prosím zasílejte na email kuřátek (kuratka@msmoravanek.cz). 



Pohádka:         „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“ 

 

pořadí zvířátek v příběhu lze podle potřeby změnit 

 

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! 

 
 
 
 

Městské divadlo Brno pro vás připravilo další pohádku, tentokrát O perníkové 

chaloupce. Nám se moc líbí, tak si ji můžete poslechnout a napsat nám, jak se 

líbí vám. Najdete ji na: https://mdbpodcasty.podbean.com/e/pohadka-o-

pernikove-chaloupce/ 

 
 
 
 
A to nejlepší na konec  
 
Posíláme odkaz na Mravenčí ukolébavku, kterou si můžete poslechnout při 

odpočinku: https://www.youtube.com/watch?v=2ExADYtrjM0. 

 
 
 
 

Děkujeme za zaslané fotografie 

a "životem bez mráčků, proplouvej na obláčku". 

 
 

 
Vaše p. uč. Inka a Zdenka 
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