
Co to běhá po statku? 

 

 

Milé děti,  

jaro už je v plném proudu a příroda se po zimě začala měnit. Oteplilo se a začaly 

kvést první květy, na stromech začínají rozpukat první lístky a také mnohá 

zvířátka prožívají radostné změny - rodí se jim nebo líhnou mláďátka. S rodiči si 

můžete povídat o tom, jak se mláďata jmenují, jak se říká jejich maminkám - 

samicím, a jejich tatínkům - samcům, čím jsou pro člověka užiteční, jak říkáme 

jejich obydlím, jaké vydávají zvuky, atd. 

  

Zvuky zvířat na statku 

https://www.youtube.com/watch?v=ndspN0I-QEo 

 

Úkol na tento týden !!! Nakresli svoje nejoblíbenější domácí 

zvířátko 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ndspN0I-QEo


Hádanky: 

• Víte, kdo tak nahlas štěká, kdo zloděje v noci leká, 
kdo uhlídá dům i ves? Ano, správně, je to ... 

• Vidí myšku, hned ji chytí, očima si při tom svítí. Každý 
kluk i holčička ví, že je to ....... 

• Obilí i zrnko máku hned si vezme do zobáku. Za to 
snáší vajíčka, kdopak je to? ........ 

• Bílý kožich chundelatý, na krku má zvonec zlatý z 
nebe nebo z kopečka, je to totiž ...... 

• Trávu mění na mlíčko, k tomu bučí maličko. Poznali 
jste? Sláva! Je to totiž ..... 

• Je to zvíře chrochtavé, neustále špinavé, navíc není 
králem v kráse. Poznali jste? Je to ..... 

 

Doufám, že jste všechny hádanky uhodli.  

 



Vyber si jednu básničku a nauč se jí☺ 

 

 

Ovečky 

Ženu ovce ovečky 

na zelené kopečky. 

Na kopečkách dobrá tráva, 

ovce za ni mléko dává. 

Mléko, vlnu huňatou, 

abych mohl najedený, přitom teple oblečený, 

do práce jít za tátou. 

 

 

Kocour - kočka - kočička 

Kocour - kočka - kočička, 

velký - menší - maličká. 

Ta čtvrtá je na hraní, 

do postýlky na spaní. 

 

 

Zvířátka a  mláďátka 

Slepičko kdákalko, kuřátka voď. 

Husičko kejhalko, s housaty choď. 

Huňatá ovečko, bílé jehňátko hlídej. 

Strakatá kravičko, mlíčko telátku dávej. 

Koníčku běloušku, hopsa, běž, 

s hříbátkem pro oves pojedeš. 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/Příroda/Domácí_a_hospodářská_zvířata/Ovce_domácí
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/Říše%3A_rostliny_(Plantae)/Různé/Tráva
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/Říkanky/Básničky_o_řemeslech
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/Říkanky/Básničky_o_řemeslech
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/Příroda/Domácí_a_hospodářská_zvířata/Kočka_domácí
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/VÝROBKY_S_DĚTMI/Velikonoce/Slepička_z_polystyrenového_srdíčka
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/VÝROBKY_S_DĚTMI/Velikonoce/Kuřátka_z_buráků
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/Říše%3A_Živočichové_(Animalia)/Kmen%3A_strunatci_(chordata)/Podkmen%3A_obratlovci_(Vertebrata)/Třída%3A_ptáci_(Aves)/Letci/Vrobozobí/Čeleď%3A_kachnovití_(Anatidae)/Husa_domácí
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/Příroda/Mláďata_domácích_a_hospodářských_zvířat/House
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/VÝROBKY_S_DĚTMI/Jaro/Malá_ovečka
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/Příroda/Mláďata_domácích_a_hospodářských_zvířat/Jehně
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/Říše%3A_Živočichové_(Animalia)/Kmen%3A_strunatci_(chordata)/Podkmen%3A_obratlovci_(Vertebrata)/Třída%3A_savci_(mammalia)/rad_sudokopytnici/celed_turoviti/Druh%3A_Tur_domácí
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/Příroda/Mláďata_domácích_a_hospodářských_zvířat/Tele
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/Říkanky/Rozpočítadla
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/Říkanky/Rozpočítadla
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/Příroda/Obiloviny/Oves


 

 

 



 







 

 

 

 



Vždy jedno zvířátko do řady nepatří, najdeš ho? 

 

 

 

 



O třech prasátkách 
V jednom domku žila tři malá prasátka se svou maminkou. Dvě prasátka nebyla 

moc chytrá a navíc byla i trochu líná. Třetí prasátko bylo šikovné a pracovité. 

Jednoho dne jim maminka řekla, že už jsou dost velká, aby šla do světa a tam si 

postavila své vlastní domečky. Prasátka byla nejdřív velmi rozrušená, ale 

nakonec se začala těšit na dobrodružství. Rozloučila se s maminkou a vydala se 

na cestu. 

První prasátko si rychle postavilo svůj domeček ze slámy, který nebyl moc 

pevný. Jednou zaklepal na dveře zlý vlk a chtěl pustit dovnitř. Dostal totiž na 

malé prasátko velkou chuť. Prasátko vidělo okýnkem, že je to vlk, a nechtělo 

mu otevřít. Vlk začal foukat a foukal, až domeček prasátku rozfoukal a prasátko 

sežral. 

Druhé prasátko si postavilo domeček z klacků a větviček. A jednou přišel zlý vlk. 

Těšil se, že bude mít malé prasátko k večeři. Prasátko nechtělo vlka pustit 

dovnitř. Vlk zafoukal a domeček se otřásl. Zafoukal víc, domeček z klacků se 

rozsypal a vlk prasátko sežral. 

Třetí prasátko postavilo svůj domeček poctivě z cihel. Domeček byl pevný, 

útulný a teplý. Jednoho dne i u něj zabušil na dveře zlý a hladový vlk. 

Vyhrožoval, že prasátku domeček rozfouká. Prasátko se tomu jen smálo. Vlk 

zafoukal. Nic. Zadul mocněji. Nic. Zkusil to do třetice a domeček se ani 

nepohnul. Vlk se rozhodl, že vleze do domku komínem. Prasátko postavilo na 

oheň kotel s vodou, která brzy začala vřít. Vlk se snažil prolézt komínem, až 

spadl do vařící vody v kotli. To byl jeho konec. Třetí prasátko žilo šťastně ve 

svém domečku až do smrti. 

 

 

 



 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 



 


