Pěkný den děti,
tento týden si budeme povídat o zvířátkách a jejich mláďátkách.
Aby se nám dobře poslouchala pohádka o koťátku, tak se nejdříve protáhneme jako zvířátka
v následujícím cvičení.

Cvičení s větříkem
Jednoho krásného letního dne byl malý neposedný větříček jako na trní. Nebavilo ho pořád
poletovat na dvoře starého stavení a nadzvedávat kousíčky suché slámy. Chtěl se pořádně
prolétnout, zažít a poznat nové věci, zvířátka, přírodu, …. Rozhodl se, vyletí do „světa“. Jako
když do něj píchne, vyletěl ze dvora a už byl na louce za stavením. Chvilku si pohrával
s vysokou trávou (turecký sed), ohýbal jí na jednu stranu, pak zase na druhou. Bylo to něco
úžasného, tavička voněla, ukláněla se sem a tam. Vypadalo to, jako by tancovala. Najednou
větříček uslyšel nějaké zvuky, tak vyletěl nad travičku, aby se rozhlédl, odkud to jde. Jenom o
kousek dál, než si před chvilkou pohrával, uviděl kočičku. Číhala u díry v zemi nejspíš na
myšku. Větřík nechtěl kočičku rušit, tak pokračoval ve svém výletu dál. V tom se k větříčku
přidal motýlek. Třepotal barevnými křidélky, které se ve slunečních paprscích třpytili. Větříčku
se tou nádherou až zatajil dech. Chvilinku si spolu hráli, poletovali, hráli si na honěnou. Z kytky
je sledovala červená beruška se sedmi tečkami. Docela se tou jejich hrou bavila. Větříček
zpozoroval zajímavé stvořeníčko. Bylo celé zelené, mělo veliké zadní nohy a úžasně skákalo
z kytky na trávu nebo jinam. Byla to luční kobylka. Větříček pokračoval ve svém poletování,
až se dostal k lesu. Hned na kraji uviděl ježečka, který se něčeho polekal a schoulil se do
klubíčka. Chviličku byl schoulený, než vystrčil očička, aby se podíval, jestli mu nehrozí nějaké
nebezpečí. Uviděl jenom srnku, jak stojí pod velikým, důstojným stromem a v poklidu se
pase. Oddechnul si a pomalu se vydal na procházku. Větřík poletoval nad kapradím, proplétal
se maliním a ostružiním, proháněl se s ptáčky. Sluníčko pomalu zapadalo, zajíček se chystal
k spánku a větřík si uvědomil, že by si mohl taky odpočinout. Byl to dlouhý a velice zajímavý
den. Potkal plno nových kamarádů, viděl spoustu nových věcí a nasbíral hodně krásných
zážitků. Větřík byl moc spokojený a šťastný.
Všechny jógové pozice najdete na následujícím odkazu:
http://www.jogaprodeti.cz/index.php/2012-01-09-13-25-43?id=89

O koťátku, které zapomnělo mňoukat
Bylo jednou jedno koťátko. Koťátko si rádo hrálo na dvoře i za vraty, ale pořád mu to bylo
málo a tak se přidalo ke kamarádům štěňátkům. Jenže se mu stalo, že najednou zapomnělo
mluvit kočičí řečí. Umělo už říkat jenom haf, haf, haf. 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, do klubka se stulilo a už mhouří očička naše
malá kočička..
Náměty na činnosti s dětmi:
 povídejte si s dětmi o domácích zvířátkách
 děti by měly správně pojmenovat jejich mláďátka
 zkoušejte, zda umí napodobit zvuky a pohyby zvířat
 vysvětlete jim, jaké využití mají domácí zvířata

Najdi každému zvířátku jeho mláďátko a spoj čárou

