
NÁPADNÍK AKTIVIT 4

DOBRÉ RÁNO, MILÉ DĚTI!
NÁPADNÍK HER UŽ K VÁM LETÍ.

NĚKDO V DÁLCE PLÁČE, VÝSKÁ, 
ŠKOLCE UŽ SE PO VÁS STÝSKÁ!

A CO DĚLAT S DLOUHOU CHVÍLÍ?
ZATANCUJ SI CHVILIČKU, 
PAK NAKRESLI KOČIČKU, 

PÍSNIČKU SI ZAZPÍVAT, 
NEBO NA KUCHAŘE SI HRÁT!

SNAD SE BRZY SHLEDÁME
MY SE TEDY NEDÁME!

BÁSNIČKA O PEJSKOVI

Náš pejsek je neposeda
stále jenom něco hledá.
Ráno kost a třeba míč,
než se nadáš, už je pryč.
V poledne zas z dlouhé chvíle,
trhá botu naší Míle.
A večer pak za vraty
rád si hraje na honěnou 
s ostatními štěňaty.

Omalovánka pejsek:

POHÁDKA O KOŤÁTKU, KTERÉ ZAPOMNĚLO MŇOUKAT:

Bylo jednou jedno koťátko. Jednou se mu stalo, že najednou zapomnělo mluvit kočičí řečí.
Když dostalo hlad a chtělo si říci hospodyni o misku mlíčka, nevědělo jak.
Jak se říká, propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Hladové koťátko chodilo s pláčem po
dvoře, až potkalo koníky.
Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekl koťátku koník.
Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni.
Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka?
Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: íhaha, íhaha, íhaha.
Ale kdepak - nestačí - kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady.
Hladové koťátko chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo kravičku.
Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekla kravička.
Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni.
Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka?
Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: bú, bú, bú.
Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady.
Hladové koťátko chodilo dál s pláčem po dvoře, až potkalo kozlíky.
Pročpak pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekl kozlík,
Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni.
Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka?



Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: mééé, mééé, méé.
Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady.
Hladové koťátko znovu chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo ovečky.
Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekla ovečka.
Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni.
Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka?
Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: bééé, bééé, bééé.
Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady.
A hladové koťátko chodilo dál s pláčem po dvoře, až potkalo kuřátka.
Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řeklo kuře.
Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni.
Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka?
Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: pííí, pííí, pííí.
Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady.
Hladové koťátko chodilo znovu s pláčem po dvoře, až potkalo kohoutky.
Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekl kohout. .
Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni.
Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka?
Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: kykyryký, kykyryký, kykyryký.
Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady.
Hladové koťátko chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo prasátka.
Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řeklo prasátko.
Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni.
Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka?
Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: chro, chro, chro.
Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady.
Hladové koťátko chodilo dál s pláčem po dvoře, až potkalo kocoura.
Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekl kocour.
Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni.
Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka?
Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: mňaúúúúúúúú.
To je ono, hurá, sláva, takhle mluví koťátka! Radostně zajásalo kotě.
A to kotě dírou v plotě utíkalo do kuchyně, přiběhlo k hospodyni a zamňoukalo.
Mňau, mňau, mňau!
Sotva to hospodyně uslyšela, dala hned koťátku plnou misku mlíčka. Koťátko ji vypilo, stulilo
se do klubíčka a už chrupá - dobrou noc!!!
A zazvonil zvonec a pohádky je konec!



SLOŽ SI PEJSKA I KOČIČKU Z PAPÍRU





ZACVIČ SI S KOČIČKOU



POHÁDKA O ZTRACENÉM KOCOURKOVI A NALEZENÉM PEJSKOVI

https://www.youtube.com/watch?
v=lOYB62EBTsc&fbclid=IwAR2tey9HzEidzvynmzi0Oj9b7M1oovgQo7pK7vSMx8yE55JNZP
nNylmA-R4

CVIČENÍ S MÍŠOU

https://www.youtube.com/watch?v=ssVoM0tJN58

PÍSNIČKA MALÉ KOTĚ

https://www.youtube.com/watch?v=X57opwn2sWo  

text

Malé kotě (mňau mňau)
Spalo v botě (mňau mňau)
Nehas, co tě (mňau mňau)
Nepá, nepálí 
A my jsme kotě spáti v botě 
Po robotě necha, nechali 
To, co kotě poví ti jedním pohledem
To my ani slovy povědět nesvedem  
Věř, že ko-tě, co spí v bo-tě
To tě po-tě, to tě po-tě-ší 
Hoši a děvčata, pěstujte koťata
Země je kulatá, místa je tu dost 
Kotě je solidní, nervy nám uklidní
nebudem nevlídní a hned nás přejde zlost. 
Á, malé kotě (mňau mňau)
Spalo v botě (mňau mňau)
Nehas, co tě (mňau mňau)
Nepá, nepálí 
A my jsme kotě spáti v botě 
Po robotě nechali 
Hoši a děvčata, pěstujte koťata 
Země je kulatá, místa je tu dost 
Kotě je solidní, nervy vám uklidní
Nebuďte nevlídní, hned vás přejde
zlost
Á, malé kotě spalo v botě 
Nehas, co tě nepá, nepálí 
My jsme kotě spáti v botě 
Po robotě necha-a-a -li ...... 

https://www.youtube.com/watch?v=lOYB62EBTsc&fbclid=IwAR2tey9HzEidzvynmzi0Oj9b7M1oovgQo7pK7vSMx8yE55JNZPnNylmA-R4
https://www.youtube.com/watch?v=lOYB62EBTsc&fbclid=IwAR2tey9HzEidzvynmzi0Oj9b7M1oovgQo7pK7vSMx8yE55JNZPnNylmA-R4
https://www.youtube.com/watch?v=lOYB62EBTsc&fbclid=IwAR2tey9HzEidzvynmzi0Oj9b7M1oovgQo7pK7vSMx8yE55JNZPnNylmA-R4
https://www.youtube.com/watch?v=X57opwn2sWo
https://www.youtube.com/watch?v=ssVoM0tJN58


Najdi kočičkám jejich klubíčka. Poté vymaluj stejnou barvou kočičku a klubíčko
vlny, které patri k sobě.


