POHÁDKA O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
Kohoutek a slepička vyšli si spolu do obory na oříšky.
Kohoutek řekl: „Co kdo z nás najde, rozdělí se s druhým na polovic".
„Tak dobře!" odpověděla slepička. Hrabala, hrabala, vyhrabala jadýrko a upřímně se s kohoutkem o ně rozdělila.
Potom vyhrabal kohoutek taky jádro, ale byl lakomý, chtěl je sám pro sebe, aby slepička nevěděla, jádro sezobl
sám, ale to mu uvázlo v krčku.
„Běž honem, slepičko, přines vody, nebo umřu!"
Jak to řekl, převalil se na zemi, nožkama vzhůru.
Slepička běžela pro vodu ke studánce:
„Studánko, dej vody mému kohoutkovi, leží tam v oboře,
má nožky nahoře — bojím se, bojím, že umře!"
Studánka řekla: „Nedám ti vody, dokud mi nepřineseš od švadleny šátek"'.
Slepička běžela ke švadleně:
„Švadlenko, dej šátek studánce, studánka dá vody mému kohoutkovi,
leží tam v oboře, má nožky nahoře — bojím se, bojím, že umře!“
Švadlena řekla: „Nedám ti šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíčky".
Slepička běžela k ševci:
„Mistře ševče, dej střevíčky švadlence, švadlenka dá šátek studánce,
studánka dá vody mému kohoutkovi:
leží tam v oboře, má nožky nahoře .— bojím se, bojím, že umře!"
Švec řekl: „Nedám ti střevíčky, dokud mi nepřineseš od svině štětiny".
Slepička běžela ke svini:
„Sviňko, dej ševci štětiny, švec dá střevíčky švadlence,
švadlenka dá šátek studánce, studánka dá vody mému kohoutkovi:
leží tam v oboře, nožky má nahoře — bojím se, bojím, že umře!"
Svině řekla: „Nedám ti štětin, dokud mi nepřineseš od krávy mléko".
Slepička běžela ke krávě:
„Kravičko, dej svini mléko, svině dá ševci štětiny,
švec dá střevíčky švadlence, švadlenka dá šátek studánce,
studánka dá vody mému kohoutkovi:
leží tam v oboře, má nožky nahoře — bojím se, bojím, že umře!"
Kráva řekla: „Nedám ti smetany, dokud mi nepřineseš z louky travičky".
Slepička běžela k louce:
„Louko, dej krávě travičky, kráva dá svini mléko,
svině dá ševci štětiny, švec dá střevíčky švadlence,
švadlenka dá šátek studánce, studánka dá vody mému kohoutkovi:
leží tam v oboře, má nožky nahoře — bojím se, bojím, že umře!"
Louka řekla: „Nedám ti travičky, dokud mi nevyprosíš s nebe rosičky!"
Slepička prosila:
„Nebe, nebíčko! Prosím dej louce rosičky, louka dá krávě travičky,
kráva dá svini mléko, svině dá ševci štětiny.
švec dá střevíčky švadlence, švadlenka dá šátek studánce,
studánka dá vody mému kohoutkovi:
leží tam v oboře, má nožky nahoře — bojím se, bojím, že umře!"
Slitovalo se nebe nad kohoutkem a seslalo louce rosičku, louka dala travičku, kráva dala mléko, svině dala
štětiny, švec dal střevíčky, švadlena dala šátek a studánka dala vodu.
Slepička nabrala vodu do zobáčku a jakmile ji kohoutkovi do krku vpustila, sklouzlo mu jadýrko dolů, kohoutek
vyskočil na nožky, zatřepal křídlama a vesele zakokrhal: „Kykyryký!"
Kohoutek se zastyděl, slepičce se omluvil a už nikdy nebyl lakomý a vždy se o vše se slepičkou rozdělil.

PONDĚLÍ 8.3.
Přečtěte si společně s rodiči přiloženou pohádku a zkuste si jí společně převyprávět
vlastními slovy.
Odpovězte na tyto otázky:
Kdo byl lakomý?
Jaká je slepička?
Jaká slepička není?
Kam slepička běžela první a proč?
Kdo se nad slepičkou slitoval a pomohl jí bez nároku odměnu?
Jaká zvířátka se objevují v pohádce?
Jaké povolání najdete v pohádce?
Co dělá švadlena?
Co dělá švec?
Jaká znáš povolání?
Jaká znáš další domácí zvířátka?
Víš, jaké povolání mají tvoji rodiče?
Najděte si obrázky domácích zvířátek a procvičujte názvy jejich mláďat. Povídejte si
o tom, jak jednotlivá zvířátka vypadají. Máte doma nějaké domácí zvířátko?

ÚTERÝ 9.3.
Naučte se tuto básničku s ukazováním.

Kropenatá slepičko

Kropenatá slepičko,
dej mi jedno vajíčko,
obarvím je na červeno,
bude jako jablíčko.
Kokokokokokodák
jakpak ti je mohu dát?
Paní máma každé ráno
chodí si je vybírat.

( uděláme z rukou křidýlka, poskakujeme)
( děláme rukama velké kruhy)
( plaveme jakoby kraul či znak)
( zatočíme se dokola, ruce jako letadlo)
(děláme křidýlka a skáčeme)
(děláme rukame velké kruhy)
(ruce v bok a zadupeme)
(zatočíme se dokola, ruce jako letadlo)

Co nám dává slepička? A co nám dávají ostatní zvířátka? Prasátko,
kravička? Zjistěte , jestli něco z toho máte doma v lednici.

Uděláme si pokus: Co se stane s vajíčkem, když ho necháte celý den a
noc ve sklenici s octem?

Najděte slepičce cestu ke kuřátkům. Pracovní list č. 1.
Domaluj ovečce vlnu. Pracovní list č.2.

Pracovní list č.1.

Pracovní list č. 2.

STŘEDA 10. 3.
Naučíme se písničku ,, Když jsem já sloužil“.
K poslechu zde : https://www.youtube.com/watch?v=xpi_uepPNww&t=75s

Hádanky:

Vyber si alespoň jeden z těchto výtvarných úkolů a vyrob kohoutka,
slepičku nebo kuřátko. Výrobek můžete pozměnit podle výtvarných
potřeb, které máte doma k dispozici.

