
MLÁĎATA 

 

Cvakla klika, vrzla vrátka 

Koza si jde pro kůzlátka. 

Zavřela je do chlívku, 

Že nejedly polívku. 

 

 

Lidé na statku chovají domácí zvířata. Jejich mláďata se rodí většinou 

na jaře.  

Maminkám, které mají srst se rodí živá mláďata. Sají mateřské mléko, 

a proto se jim říká savci. Ptačí maminky snáší vajíčka, zahřívají je 

tělem s peřím a pak se z nich se líhnou ptáčata.  

 Prohlédni si obrázky domácích zvířat – samice – mládě, poznáš 

je? 

 Kdo z nich je savec a kdo pták? 





 
 

 

 

 



 Uhodneš hádanky? 

 

Celé týdny trávu žvýká, 

aby dala krajáč mlíka. 

Nepospíchá, má dost času, 

rohy nosí pro okrasu. 

  

Na dvoře je divný pták, 

lalok má, až budí strach. 

Když zčervená, ocas zdvihne, 

každý se mu radši vyhne. 

  

Mečí a taky ne, trká i netrká, 

nohy má dřevěné, 

pase se na lukách. 

A ať se kdo chce diví 

řeže se na ní dříví. 

  

Po obloze pluje, 

na louce si skáče, 

trká, vyhazuje, 

má vlněný fráček. 

 

 



Chodí v koruně - král není, 

nosí ostruhy - rytíř není, 

má šavli - husar není, 

k ránu budívá - ponocný není. 

  

     

 

 Podívej se do lednice, co maminka často nakupuje za potraviny. 

Dalo nám je některé z domácích zvířat? 

 Přečti si s maminkou pohádku ŠEL KOZLÍK NA TRH 

          opakuj zvuky jednotlivých zvířat 

          povídejte si: např. která zvířátka kozlík na trhu koupil, které 

bylo první, poslední, které koupil např. po slepičce, po beránkovi, 

jak se zvířátka jmenovala atd. 

 Jestli budeš mít chuť, můžeš si vyrobit zvířátko z kolíčků. 

    (viz níže) 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Hádej, Mourku, hádej, Rečku, co nám běhá po dvorečku! 

 

Nejraději na práci 

přikrčená líhá, 

v očích se jí rozsvěcí, 

když na myšku číhá. 

 

Malý, velký, bílý, černý, 

svému pánu vždycky věrný, 

ocáskem vrtí z radosti, 

pochutnává si na kosti. 

 

Jdou, jdou, jdou 

jedna za druhou, 

kolem našich dveří, 

mají bílé peří. 

 

Víte, kdo tak nahlas štěká, 

kdo zloděje v noci leká, 

kdo uhlídá dům i ves? 

Ano, správně ……! 

 

 



Stromy kvetou, kytky voní, 

hříbátko se s mámou ……. 

Předhoní ji za chvilku, 

tu svou mámu ………….. 

 

Obilí i zrnko máku 

hned si vezme do zobáku. 

Za to snáší vajíčka. 

Kdopak je to? …………… 

 

Je to zvíře chrochtavé, 

neustále špinavé. 

Navíc není králem v kráse! 

Poznali jste? Je to …………. 

 

Vesele si štěbetá, 

na rybníčku vlní se. 

Jejím bílým peřím 

přikrývka tvá plní se. 

 

Trávu mění na mlíčko, 

k tomu bučí maličko. 

Poznali jste! Sláva! 



Je to totiž ………….. 

Bílý kožich chundelatý, 

na krku zvonec zlatý. 

Z nebe nebo z kopečka 

přiběhla k nám …………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 Najdi 5 rozdílů 

 



 


