
CO SE DĚJE NA STATKU (část 1.)

Žil, byl, jednou jeden statkář a ten se jmenoval Josef. Byl to moc hodný pán. Bydlel na 
velikém statku a staral se o svá zvířátka. A že nevíte, jak to na takovém statku vypadá? Tak to
se pěkně uvelebte a pořádně poslouchejte.  

Statek je ohromné stavení, kde bydlí nejen náš pan Josef, ale také zvířátka, 
o které se Josef stará. Myslíte, že má pejska a kočičku? To máte pravdu. 
Josef má pejska Alíka a kočičku Micku. A tito dva pomocníci jsou i jeho 
nejlepší přátelé. Ale kromě Alíka s Mickou tu s nimi ještě pobývají další 
zvířátka. Kravička Emilka, kterou má ráda především naše Micka a víte 
proč? Správně, pro její lahodné mlíčko. Také tu jsou prasátka, kozičky, 
ovečky a koníček Toníček. Dále na dvoře kdákají slepičky a kejhají husy. 

Taková práce na statku je velice těžká práce. O všechna zvířátka musí být 
dobře postaráno – musí mít co jíst – ať je jaro, léto, podzim nebo zima. 

Musí mít střechu nad hlavou, aby se mohla ukrýt před ošklivým počasím či tuhou zimou. A to 
má vše na starosti náš Josef. Postavil chlévy, stáj a kurníky. Musí síct a sušit trávu, sít a sklízet
obilí. A k tomu má také své pomocníky. Tentokrát to není ani pejsek, ani kočička, ale 
zemědělské stroje - červený traktůrek, žlutý kombajn a spousta dalších.

A teď si ta zvířátka představíme, nebo je snad znáte?

Tak schválně, zkusíme to spolu. A víte, jak se jmenují jejich
mláďátka?

Micka s Alíkem



ZVÍŘECÍ RODINKY

KRÁVA , BÝK A TELE

HUSA, HOUSER A HOUSE

PRASNICE, VEPŘ A SELE

SLEPICE, KOHOUT A KUŘE

KOČKA, KOCOUR A KOTĚ

FENA, PES A ŠTĚNĚ



KOBYLA, KŮŇ A HŘÍBĚ

KACHNA, KAČER A KÁČÁTKO

KOZA, KOZEL A KŮZLÁTKO

Přirovnávání (charakteristika zvířat)

• Mlaská u jídla jako…………….(prasátko)
• Chodí zmoklá jako…………….(slepice)
• Drápe jako……………………..(kočka)
• Ten je silný jako……………….(kůň)
• Je mlsná jako…………………..(koza)

Vytvoř zdrobněliny:

• slepice – slepička
• kočka – kočička
• kráva – kravička
• pes – pejsek
• ovce – ovečka
• kůň – koníček



Rýmování (doplňování zvuků do říkadla)

• Pejsek……...do daleka. (štěká)
• Kráva …….., až to hučí. (bučí)
• Slípka……... na sedláka. (kdáká)
• Ovce……….ovčí řečí. (bečí)
• Kozlík…….., že je větší. (mečí)
• Kočka…….., sova ……..(mňouká, houká)
• Prase………, jen to kvičí. (kvičí)
• Oslík……….na oslíka. (íííhá)

 



ZNÁTE TUTO PÍSNIČKU… (můžete si zazpívat, nebo poslechnout)

Krávy, krávy - poslech

https://www.youtube.com/watch?v=EEL2qOclur0 

ZNÁTE POHÁDKU O TŘECH PRASÁTKÁCH...

https://www.youtube.com/watch?v=Vg8RYrZFEnk 

https://www.youtube.com/watch?v=EEL2qOclur0
https://www.youtube.com/watch?v=Vg8RYrZFEnk


MŮŽETE SI TU POHÁDKU ZAHRÁT – DOMEČEK ZE SLÁMY



DOMEČEK ZE DŘEVA



DOMEČEK Z CIHEL



PRSTOVÉ FIGURKY



JAKÉ PRASÁTKO PATŘÍ DO KTERÉHO DOMEČKU POZNÁŠ DLE PRACOVNÍHO
NÁČINÍ, KTERÉ DRŽÍ PRASÁTKO V RUCE



BLUDIŠTĚ - SD



BLUDIŠTĚ - MD



ČASOVÁ POSLOUPNOST – ROZSTŘIHNI S PRÁVNĚ SLEP



PUZZLE -ROZSTŘIHNI A SLEP





POZNÁŠ ZVÍŘÁTKO ZAPŘEDU I ZEZADU



DOVEDEŠ K SOBĚ SPRÁVNĚ PŘIŘADIT PŮLKY ZVÍŘÁTEK



KDE MÁ MLÁĎÁTKO SVOJI MAMINKU



CO DO ŘADY NEPATŘÍ



KDE JE PEJSEK A MOTÝLEK

Obr. č. 1 – pejsek stojí před boudou a motýlek létá nad miskou, miska je vpravo od boudy

MD – prostorové vztahy, SD – prostorové vztahy a pravolevá orientace



GRAFOMOTORICKÉ CVIKY – SD 

(několikrát obtáhni šrafovanou čáru a pokus se jedním tahem)



GRAFOMOTORICKÉ CVIKY – MD (pokus se obtáhnout jedním tahem a několikrát)



NALEP ZVÍŘÁTKŮM OBLIČEJ, URČI TVAR A NÁZEV ZVÍŘÁTKA



UDĚLEJ DO RÁMEČKU TOLIK PUNTÍKŮ, KOLIK JE NA OBRÁZKU DANÝCH VĚCÍ

MD



SPOČÍTEJ A UDĚLEJ TOLIK PUNTÍKŮ, KOLIK JE NA OBRÁZKU VĚCÍ, NEBO NAPIŠ
ČÍSLICI - SD



ZDROJE:

www.pinterest.cz

www.dep  ositphotos.cz  

www.clanky.rvp.cz

www.fotky-foto.cz

www.youtube.com
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