O neposlušných kůzlátkách
V chaloupce na kraji lesa bydlela koza se svými šesti kůzlátky. Pět bylo
bílých a to nejmenší šesté byl černý kozlík. Jednoho dne musela
maminka koza odejít na louku na pastvu, a tak kůzlátka napomínala,
aby si tiše hrála a nikomu neotvírala dveře. Kůzlátka slíbila, že budou
poslušná, ale jen koza odešla, začala se prát a křičet, až se to daleko
rozléhalo. V lese žil vlk, a když uslyšel, že kůzlátka zůstala sama doma,
běžel k chaloupce a zabouchal na dveře: „Kůzlátka, kůzlátka, otevřete
vrátka, já jsem vaše maminka a nesu vám mlíčko!“ Hrubý hlas však
vlka prozradil a malý černý kozlík povídá: „Ty nejsi naše maminka, ta
má jemný hlásek!“ Vlk zamířil ke kováři a nechal si upilovat kousek
jazyka z obou stran, aby měl hlas tenký a vysoký. Tentokrát na dveře
chaloupky jemně zaťukal. „Kůzlátka, kůzlátka, otevřete vrátka, já jsem
vaše maminka a nesu vám mlíčko!“ Lákal kůzlátka tenkým hlasem.
Kůzlátka chtěla otevřít, ale kozlík je zarazil: „Jestli jsi naše maminka
ukaž kousek nožky oknem!“ Vlk strčil do okna černou pracku a
kůzlátka se polekala: „Jéé, ty nejsi naše maminka, ta má kůži bílou
jako sníh.“ Mečela kůzlátka a vlkovi neotevřela. Vlk se sebral a odešel
k mlynáři, namočil si pracky do mouky, aby je měl bílé a vrátil se k
domečku kůzlátek: „Kůzlátka, kůzlátka, otevřete vrátka. Já jsem vaše
maminka a nesu vám mlíčko.“ A oknem ukázal bílou pracku. „Naše
maminka přišla, otevřeme!“ Radovala se kůzlátka. „To není naše
maminka, neotevřeme!!!“ Bránil jim malý černý kozlík, ale to už
kůzlátka otevírala dvířka, vlk skočil dovnitř a hrozivě cenil tesáky.
Kůzlátka se strachy rozutekla do všech stran. Naštěstí se právě
vracela maminka koza z pastvy. Začala vlka trkat co největší silou a
ten utíkal, jak mohl nejrychleji a už se nikdy v chaloupce neukázal.
Krásnou písničku o této pohádce si můžete poslechnout třeba tady:
https://www.youtube.com/watch?v=OTvBYwNQII4

• Zkus pohádku převyprávět vlastními slovy, obrázky ti
pomohou. Poznáš, co je na obrázcích jinak než v pohádce na
předešlé stránce? Jednotlivé obrázky můžeš rozstříhat a znovu
poskládat.

• Odpověz na tyto otázky:
Kam šla koza na pastvu a jaké květiny by tam mohly
růst?
Co mají kozy na hlavách a nohou? Která další zvířata
mají rohy a kopyta? Co třeba nějaká pohádková
postava?
Přiřaď vlastnosti. Jaká je koza? Jaká jsou kůzlátka? Jaký
je vlk? (hodná, starostlivá, neposlušná, rozpustilá,
poslušná, malá, hezká, zlý)
Kdo je kovář? Znáš ještě další řemesla?
• Hledej rozdíly mezi těmito dvěma obrázky:

• Najdi mamince koze cestu do domečku ke kůzlátkům:

• Vybarvi si omalovánku:

• Sestav si vlka z geometrických tvarů, zkus tyto tvary
pojmenovat:

• Inspirace na pracovní
činnosti:

Koza praví kůzlatům,
budu dlouho mimo dům.
Buďte hodné, neperte se,
vlk to všechno slyší v lese!
Máma z vrátek ještě není,
už se perou o lupení:
Mééé je, mééé je, méé!!
néé, ne, nééé, ne, né!

