„Slepičko má, ty jsi hodná. Já ti dám zrníčko, ty mi dáš vajíčko, to jsi hodná“

JAK SI SLEPIČKA S KOHOUTKEM PŘÁLI KUŘÁTKA
Na jednom dvorku žilo spolu spoustu zvířátek: pejsek, kočička, koník, prasátko, husa, kachna,
kravička, koza, ovečka se svými malými děťátky. Na dvorku také žila slepička s kohoutkem a
ti si také moc přáli malá děťátka. Moc se jim to ale nedařilo, protože každé ráno, když slepička
snesla vajíčko, přišla hospodyně a vajíčka odnesla. Slepička i kohoutek z toho byli smutní. Jednou
ráno, když hospodyně zase přišla pro vajíčka, šla se slepička tajně podívat, kam její vajíčka
odnáší. Vyletěla si na střechu kurníku, aby dobře viděla. Na okně uviděla ošatku plnou jejích
bílých vajíček a vedle ní další, na které byla taky vajíčka, ale celá barevná a malovaná. „Jé, to by
bylo kuřátek! A některá by byla i krásně barevná!“ posteskla si slepička a hned to běžela povědět
kohoutkovi i ostatním zvířátkům. Zvířátka slepičce řekla, ať se přece nediví, že budou Velikonoce
a hospodyně potřebuje vajíčka pro koledníky, aby je mohla namalovat. Aha! Tak proto si u toho
hospodyně říká: „Kropenatá slepička, snesla bílá vajíčka. Obarvím je, vymaluji, všechny chlapce
podaruji.“ Kohoutek tedy přemýšlel, jak to udělat, aby jim hospodyně všechna vajíčka neodnesla a
po chvíli na to přišel. Poradil slepičce, aby některá vajíčka snesla do temného koutku, kde je
hospodyně nenajde a ona tak bude moci na nich sedět, zahřívat je, aby se z vajíček vyklubala
kuřátka.
V komoře v koutku, na zeleném proutku kropenatá slepička snáší bílá vajíčka.
A tak si slepička tajně snesla několik krásných bílých vajíček, o která se s kohoutkem starali a za
pár dnů:
Něco ťuklo, vejce puklo.
Kuře z něho na svět juklo!
Ťuky, ťuky, ťuk!
Já jsem kuře jako buk!

Zná zorni pohybem.
Schouli se do klubíčka, představuj vajíčko,
na „ťuky, ťuky, ťuk“ vyskoč.

Slepička i kohoutek měli velkou radost a hned svoje malá kuřátka vyvedli na dvoreček, aby je
ukázali ostatním zvířátkům.
Co jsme zjistili? Co jste se z příběhu dozvěděli?
- Která zvířá tka bydlí (mů žou žít) na dvorečku, jak se jmenují jejich mlá ďá tka?
- Kolik zvířá tek v pohá dce vystupuje?
- Jak se jmenují mlá ďá tka od slepičky?
- Předveď rů zná zvířá tka - rů zné pohyby zvířá tek.
- Jak si zvířá tka povídají? (ná podoba zvuků )
•
•

Kočička mň ouká …..……………….mň auuu
Prasá tko chrochtá ……………….. chro, chro, chro (rty vytvoří kroužek)

•
•
•
•
•
•
•
•

Koza mečí …………………………….mééé
Kráva bučí …………………………….bú ú , bú ú (rty vytvoří malý kroužek)
Ovečka bečí …………………………. bééé, bééé (rty se stisknou pevně k sobě a roztá hnou k
mírnému ú směvu)
Koníček mlaská …………………….přisajeme jazyk na horní patro, pak jej spustíme dolů ,
ozve se klapavý zvuk
Koníček frká ………………………….rty jsou volně u sebe, výdechem je rozechvějeme
Slepička kdá ká ……………………….kokoko
Kohoutek kokrhá …………………..kykyryký
Kuřá tko pípá ………………………….pípípípí

- Zazpívej si písničku „Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte?“
Krávy, Krávy (Uhlíř, Svěrá k) - YouTube
- Vezmi si krabičku, hlínu, osení a vytvoř si svojí jarní, velikonoční zahrá dku.

Najdi stín zvířátka, pospojuj.

A z vajíčka za krátko, vyklube se kuřátko.
( Rozstříhej obrázek, poskládej podle děje, nalep a vybarvi.)

