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 taťukal.
„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 oklem ukázal bílou pracku.
„ Naše maminka přišla, otevřeme!“ Radovala se kůzlátka.
„ To není naše maminka, neotevřeme!!!“
Bránil jim malý černý kozlík, ale to už kůzlátka otavírala 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.
Nebo můžete pohádku vidět jako muzikál pro děti (víte, co je muzikál?? Tam se hlavně
zpívá a tančí)
https://cz.pinterest.com/pin/426927239677185044/

Pár nápadů, co můžete dělat k pohádce:
Povídejte si s rodiči podle obrázků

Jaká zvířátka jsou v pohádce?
Víte, která zvířátka jsou domácí a která jsou lesní? Znáš ještě nějaké? Zkuste je najít
v knížkách, které máte doma.
Kravička
Zopakuj si písničku: Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte..(už jsme ji zpívali, pamatuje te si ji
ještě? . https://www.youtube.com/watch?v=EEL2qOclur0

Zjisti, v jaké podobě máte doma mléko. Umíš si sám nalít do hrnku? Uměl/a by sis udělat
kakao, zkus to!
Slepička
Jdi do lednice spočítat, kolik máte vajíček. Jakou mají barvu a tvar? Popros maminku, ať ti
ho rozklepne, ať vidíš, co je uvnitř. Kolik má slepička nohou, a jak se jmenuje její mládě.
Zkuste s maminkou nebo tatínkem uvařit vajíčko natvrdo a sám ho oloupej!
Ovečka
Co má ovečka na sobě? Najdi doma něco, co je vyrobeno z vlny, dej si to na sebe a vyfoť se.
Kolik má ovečka nohou asi víš, a jak se jmenuje její mládě?
Uměli byste složit z papíru pejska?
Můžeš si u toho zazpívat písničku:“ Kočka leze dírou, Skákal pes“

Matematické představy – umíš počítat do 7?
Hra: „ Kolik je 7“ přines sedm pastelek, přines sedm kostek, přines sedm, co tě napadne
(venku kamínky, klacíky apod.), zkus vymyslet sám, co bys vše mohl přinést doma a venku.
Ze kterých geometrických tvarů je vlk?

