O slepičce a kohoutkovi
Přečtěte si pohádku a potom vás čeká pár úkolů na týden od 8. do 14. 3.

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 z 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 křídly a vesele zakokrhal:
„Kykyryký!"
Kohoutek se zastyděl, slepičce se omluvil a už nikdy nebyl lakomý a vždy se o vše se
slepičkou rozdělil.
Úkoly:
Vyjmenuj zvířátka, která v pohádce vystupují, zkus je vyjmenovat postupně jak byly v pohádce.
Kdo byl v pohádce lakomý?
Jaký je opak slova lakomý?
Jaké znáš špatné vlastnosti?
Jak můžeme předejít tomu abychom se dávili? (nemluvit a nechodit s jídlem v puse…)
Co znamená slovo nezištně? Kdo se v pohádce choval nezištně? (nebe a slepička)
Udělali jste také něco špatného a polepšili jste se?
Co dělají švadlena, švec?
Jaké oblečení nosíme v zimě a jaké na jaře?
Zeptej se maminky a tatínka co dělají v práci. (Konkrétní činnost- prodává, jezdí autem, pracuje na
počítači, uklízí, učí apod..)
Co dostala studánka za vodu, kterou dala slepičce?
Pusťte si písničku, zazpívejte a zatančete si s maminkou a tatínkem (pošlete video :D )
https://www.youtube.com/watch?v=4IhxO9e214A
Znáš nějaká domácí zvířata? Zkus vyjmenovat jejich mláďata a napodob jak dělají (bů, kokodák..)

Činnosti výtvarné
Šátek pro studánku
Zapouštění vodových barev na mokrou čtvrtku.

Básnička s pohybem

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.

máme v rukou stužky,děláme křidýlka,
skáčem
děláme rukama velké kruhy
plaveme jakoby kraul či znak
zatočíme se dokola, ruce na letadlo.
děláme křidýlka a skáčeme
děláme rukama velké kruhy
ruce v bok a zadupeme
zatočíme se dokola, ruce na letadlo.

