Ahoooj,

já, Tvá kamarádka

jsem se na Tebe zase celý týden těšila.

S předškoláky se už příští týden uvidím a už se moc těším! Podařilo se Ti najít ty
správné

? Představ si, že dnes jsem se vydala na návštěvu za kamarádkou

Alžbětou na statek. Alžběta nám na Velikonoce snesla

a my je mohli

obarvit. Ale některá před námi schovala a pěkně vyseděla krásná žlutá
co se

vylíhla, hned se po

sháněla.

byla pěkně čiperná,

nezbedná a mamka kvočna je musela hlídat. Jen co se otočila pro
skákalo u

popletlo a místo
celé popletené do
od

tu druhé se už vydalo ke

hledalo

. Jen

a

. Asi to nějak

. Třetí už doráželo na

se chumlat chtělo. Čtvrté

tu jedno

. Asi také

v poslední chvíli z bláta

vytáhla. Teď se tedy i my s Alžbětou vydáme na

statek a prohlédneme si, kam všude by se jí



mohla zatoulat.

Najdi dvě kuřátka, která jdou na jinou stranu než všechny
ostatní.

Podíváme se dál po statku, kdo zde na nás čeká.

 Prohlédni si obrázek, pojmenuj zvířata žijící na statku.
 Spočítej a dopiš (číslicí nebo puntíky) kolik najdeš na obrázku
zvířat.

 Řekni, čím jsou nám zvířata prospěšná, proč je na statcích
chováme.
 Vystřihni obdélník (obrázek) s produktem a dolep na správné
místo ke zvířeti na obrázku farmy, které nám tento produkt dává.

 Najdi doma to, co nám snáší slepice. Kolik
vajíček máš doma, tolik udělej dřepů.
 Vezmi si jedno syrové vajíčko a zkus s mamkou
nebo taťkou udělat pokus (ODKAZ na
videonávod).
 Poslechni si pohádku O kohoutkovi a slepičce (ODKAZ na
pohádku).
 Převyprávěj rodičům, o čem pohádka byla.

Víš, jaký zvuk dělají zvířata na statku?

 Zkus udělat zvuk zvířete a zároveň ho předvést:
o PES
o KOČKA
o PRASE
o OVCE
o KOZA
o KŮŇ
o SLEPICE
o KUŘE
o KOHOUT
o KACHNA
o VČELA
Když už znáš zvuky zvířat, můžeš si zazpívat písničku Krávy, Krávy (ODKAZ na
video).

 Nauč se básničku, pošlete video.
Na dvorečku u babičky
Na dvorečku u babičky, tam je mnoho zvířátek,
když k ní přijdu, hned tu běží prase a pět selátek.
Přiběhne i slepička, ko, ko, ko, ko dák,
snesla dneska vajíčka, ano je to tak.
Ovečka se chlubí, bé bé bé,
dneska mi to sluší jé, jé, jé.
Na dvoreček k babičce chodím velmi rád,
se zvířátky já jsem totiž velký kamarád.

 Popros rodiče, ať ti koupí popcorn a můžeš si vytvořit
popcornovou ovečku. Prodávají popcorn do mikrovlnné trouby za „pár“ korun.
Lepit je nejlepší tekutým lepidlem. Šablonu doporučujeme vytisknout na čtvrtku.

 Hotovou ovečku vyfoťte a pošlete.

Na výběr máš ze dvou šablon. Nebo si můžeš nakreslit svoji vlastní ovečku.

ŠABLONA

ŠABLONA

 Rozstřihej obrázky podle černé čáry na čtverečky a čtverečky
zamíchej.
 Poslouchej písničku Když jsem já sloužil (ODKAZ na písničku) a
hned jak se v písničce objeví některé ze zvířat, dej jeho obrázek
před sebe.
 Po písničce – Zamíchej všechny čtverečky a zkus si vzpomenout,
jaký obrázek byl první, druhý a další. Obrázky nalep na papír
vedle sebe od prvního po devátý.
 Nalepené obrázky v řadě vyfoťte a pošlete.

 Jak se nazývají rodinní příslušníci? Samec, samice a mládě?

Kohout – slepice – kuře
Býk – kráva – tele
Kocour – kočka – kotě
Beran – ovce – jehně
Prase – prasnice, svině - sele
Kozel – koza – kůzle
Pes – fena - štěně
Hřebec – klisna – hříbě


Zacvič si se zvířátky, které nejsou jen ze statku (ODKAZ na
video)

 Zamotej klubíčka, z každého vede jedna nitka.
 Hotový pracovní list vyfoťte, pošlete a poté vlož do desek.

