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TÉMA TÝDNE: O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 

 

 
 

PONDĚLÍ  15. 3. 2021 

NABÍDKA ČINNOSTÍ 
 

 POHÁDKA KE ZHLÉDNUTÍ:                       

„O kohoutkovi a slepičce“ 

 

 VÝTVARNÁ AKTIVITA 

Rodiče ti přečtou trochu jinačí verzi pohádky O kohoutkovi a slepičce. 

Poznáš, v čem se pohádka na obrázcích liší od pohádky na videu? Obrázky 

z pohádky vybarvi, poté je nastříhej a udělej si z nich leporelo. Pomocí 

leporela pak rodičům zkus pohádku převyprávět sám.  

 

        



 

 PEXESO 

Vytiskni si 2x obrázky, nastříhej je a zahraj si pexeso. 

 
 PRACOVNÍ LIST (OTÁZKY K POHÁDCE) 

Pracovní list je k video pohádce, ne k obrázkové.       

 
 



ÚTERÝ  16. 3. 2021 

NABÍDKA ČINNOSTÍ 
 

 BÁSNIČKA „KOHOUTEK A SLEPIČKA“ 

Kohout jedl velké kusy, že se po nich kde kdo dusí, 

neměl ani potuchu. 

Už slepička k němu běží, kohoutek se hýbe stěží 

a jen lapá po vzduchu. 

Zobáčkem šla nabrat vodu, místo k říčce k vodovodu, 

chytrá byla slepička. 

Už kohoutek čile vstává, kolem sebe křídly mává, 

zdravý jako rybička. 

 

 VÝTVARNÉ AKTIVITY  

1) KOHOUTEK                                      2) SLEPIČKA 

       
 

         CVIČENÍ NA TÉMA: „SLEPIČKA BĚHÁ PRO VODU“ 

Slepička byla rychlá, vždyť šlo kohoutkovi o život. Zkuste si doma vytvořit 

jednoduchou překážkovou dráhu a rychle a správně si ji proběhněte. 

Můžete si namalovat jednoduchý plánek nebo jen obrázkem označit 

jednotlivá stanoviště (studánka, švadlenka, švec, prasátko, sladovník, 

kravička, louka, nebíčko). 

 

 



 

 PRACOVNÍ LISTY 

1) SLEPIČKA                                           2) SLEPIČKA A KUŘÁTKA 

         
 

3) ŽÍŽALY 

Žížaly jsou pro slepičku i kohoutka velká lahůdka Ty máš za úkol na žížaly 

správně tužkou dokreslit a pravidelně střídat dané geometrické tvary. 

Umíš je pojmenovat? 

 

 
 

 

 
 



STŘEDA  17. 3. 2021 

NABÍDKA ČINNOSTÍ 
 

 VÝTVARNÉ AKTIVITY 

Použij šablonu a namaluj kohoutka se slepičkou podle návodu. 

 
   

   

   

 

 1) KOHOUT                                                 2) SLEPIČKA 

                 
     



3) SLEPIČKA Z PAPÍRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRACOVNÍ LISTY 

1) KRAVIČKA                            2) SVIŇKA 

                                            Vystřihni dílky a nalep je správně na předlohu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 HÁDANKY 
 

Hřebínek má, nečeše se,                             Trávu mění na mlíčko,   

vejce nikdy neponese.                                  k tomu bučí maličko. 

Všechny budí v kurníku,                               Poznali jste? Sláva! 

poznáte ho v mžiku?  (kohout)                     Je to totiž..   (kráva) 

 

Obilí i zrnko máku                                       Je to zvíře chrochtavé, 

hned si vezme do zobáku.                            neustále špinavé. 

Zato snáší vajíčka.                                      Navíc není králem v kráse! 

Kdopak je to?    (slepička)                           Poznali jste? Je to..  (prase) 
 



ČTVRTEK 18. 3. 2021 

NABÍDKA ČINNOSTÍ 
 

 PÍSEŇ „MŮJ TÁTA BYL“ 

 

 SLOVNÍ HRY 

1) Švadlenka šila šátek. Všechna slova v této větě začínají na písmeno Š. 

Vymyslíš i jiná slova začínající na písmeno Š? 

Vymyslíš slova, která končí na písmeno Š? 

 

2) Švadlenka šije oblečení. Vyjmenuj různé druhy oblečení. 

3) Švec šije boty. Vyjmenuj různé druhy bot. 

4) Sladovník rád pije pivo. Vyjmenuj různé druhy nápojů. 

     

 

 PRACOVNÍ LISTY 

1) ŠVADLENKA                                                  2) ŠVEC 

Švadlenka by ráda vyšila květiny na šátek.     

Pomůžeš jí? 
 

               
 



PÁTEK 19. 3. 2021 

NABÍDKA ČINNOSTÍ 
 

 ONLINE SETKÁNÍ           (20 minut) 

1) přivítání 

2) vypravování pohádky O kohoutkovi a slepičce dětmi 

3) básnička „Kohoutek a slepička“ 

4) ukázka leporel  

5) shrnutí celého týdne 

6) rozloučení 

 

 
 


