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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – Předškoláci MŠ 

TÝDEN 15.3.–19.3.2021 

 

Milí rodiče, děkujeme Vám za zaslané úkoly Vašich dětí. A posíláme Vám další práci pro 

Vaše předškoláky. Prosíme, vytiskněte jim materiály a pomozte jim s vysvětlením zadání a 

případně s jejich vypracováním. Pokud potřebujete úkoly vytisknout, prosím o kontakt na 

773 636 009, materiály Vám připravíme a domluvíme se na předání. 

Nový týden pokračujeme v tématu: Vítání jara, zaměříme se na zvířecí rodiny. Trénujte 

s dětmi názvy mláďat samců i samiček domácích zvířat. Věnujte se i zvukům zvířat, ale již ne 

jen kráva dělá „bů“, ale kráva bučí, koza mečí… 

Vypracované úkoly nám prosím zašlete na email: zaneta.stefanova@zsmskamyknv.cz nebo 

jana.hovorkova@zsmskamyknv.cz. Děkujeme učitelky třídy SOVIČEK 

V případě potřeby nás můžete kontaktovat i přes telefon či WhatsApp na číslech: 

Žaneta 773 636 009, Jana 723 742 435 

 

A začneme opět písničkou, jistě ji všichni znáte, pokud ne, můžete si ji pustit na tomto 

odkazu: 

Malé kotě 

Jiří Suchý - Malé kotě - YouTube 

Malé kotě (mňau mňau) 
Spalo v botě (mňau mňau) 
Nehas, co tě (mňau mňau) 
Ne - pá, ne – pá – lí 
A my jsme kotě spáti v botě 
Po robotě ne - cha, ne – cha - li 
 
To, co kotě poví ti jedním pohledem 
To my ani slovy povědět nesvedem 
 
Věř, že kotě,  
co spí v bo-ě 
To tě po-  tě,  
to tě po – tě - ší 
 
Hoši a děvčata, pěstujte koťata 
Země je kulatá, místa je tu dost 
Kotě je solidní, nervy nám uklidní 
nebudem nevlídní a hned nás přejde zlost. 
 
Á, malé kotě (mňau mňau) 
Spalo v botě (mňau mňau) 
Nehas, co tě (mňau mňau) 
Ne - pá, ne – pá - lí 

https://www.youtube.com/watch?v=sKH49zdu5mc


A my jsme kotě spáti v botě 
Po robotě nechali 
Hoši a děvčata, pěstujte koťata 
Země je kulatá, místa je tu dost 
Kotě je solidní, nervy vám uklidní 
Nebuďte nevlídní, hned vás přejde zlost 
 
Á, malé kotě, spalo v botě 
Nehas, co tě ne - pá, ne – pá - lí 
My jsme kotě spáti v botě 
Po robotě necha-a-a -li ...... 

 

 

 

Úkol na každý den: 

Pondělí: Kravička. Zjisti,v jaké podobě máte doma mléčko (můžeš nám to i vyfotit). Umíš si 

sám nalít do hrnečku, trénuj to? Víš, co se z mléka vyrábí, zkus to nakreslit?  

Víš, kolik má kráva nohou a jak se jmenuje její mládě? 

Úterý: Slepička: Jdi do lednice spočítat, kolik máte vajíček. Jakou mají barvu a tvar? Popros 

maminku, ať ti ho rozklepne, ať vidíš, co je uvnitř, můžete z nich spolu něco uvařit, nebo 

upéct. Kolik má slepička nohou, a jak se jmenuje její mládě. Přečtěte si pohádku o 

Kohoutkovi a slepičce, nakresli obrázek k téhle pohádce. 

Středa: Ovečka: Co má ovečka na sobě? Najdi doma něco, co je vyrobeno z vlny, dej si to na 

sebe a vyfoť se. Můžeš si s maminkou zkusit umotat bambuli z vlny, není to těžké. Kolik má 

ovečka nohou asi víš, a jak se jmenuje její mládě? 

Čtvrtek: Koza. Znáš pohádku O poslušných kůzlátkách, zkus ji mamince vyprávět. Kolik má 

nohou koza a jak se jmenuje její mládě.  

Pátek: Prasátko. Prasátko má rádo nepořádek, a co ty, jsi také nepořádníček? Dnešní úkol zní, 

důkladně si uklidit pokojíček a všechny hračky.  Jakou má prasátko barvu, a jak se jmenuje 

jeho mládě? 

Víš, které zvířátko má srst, štětiny, peří a vlnu? 

 

 

Nezapomínejte ani na pohyb, choďte na procházky, jezděte na kole, nebo na bruslích, běhejte. 

Můžete zkusit napodobovat pohyby zvířátek: skákat jako žába, valit se jako medvěd, plazit se 

jako žížala…  



Spoj maminku a mládě, oba pojmenuj. 

 

 

 

 

  



Obtahuj podle teček, poslední oblouky u kačenky zkus propojit, nezvedej mezi oblouky tužku 

z papíru. 

 

 

  



Poznáš, kde se berou jednotlivé potraviny? Udělej u nich stejný puntík, jako je na vedlejším 

obrázku. Vše pojmenuj. 

  



Kdo kde bydlí? Spoj zvířátka s jejich obydlím. Vše pojmenuj. Vyprávěj, proč to zvířátko 

bydlí právě tam. 

 



Vyrábíme 

Ve středu sis s maminkou umotal bambuli z vlny, tak si z ní zkus vyrobit některé zvířátko 

(kuřátko, králíčka…), inspirovat se můžeš na obrázcích níže: 

 

 

  



No a poslední úkol je poznat písničky podle obrázků, každou si s rodiči zkus zazpívat. 

 


