
Téma: Domácí mazlíčci – pejsek a kočička 
kniha: Povídání o pejskovi a kočičce (autor Josef Čapek) 

 

 Motivační příběh: O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu 

-rodič příběh přečte nebo vypravuje 

Otázky pro dítě – Proč chtěla kočička umýt podlahu? 

- Co si umazala kočička s pejskem od špinavé podlahy? 

- Co přinesla kočička na mytí podlahy? 

- Co snědl pejsek? 

- Je mýdlo k jídlu? 

- Co jí pejsek, kočička, co mohou jíst lidé? 

- Jak pomáhám mamince?.....atd. 

Pracovní list č.1: cesta – pejsek hledá kostičku. Několikrát tužkou zakreslit cestu, kterou se  

   pejsek dostane ke kosti (orientace na ploše) 

 

 Motivační příběh: Jak si pejsek roztrhl kaťata 

-rodič příběh přečte nebo vypravuje 

Otázky pro dítě: - Kam šel pejsek s kočičkou na výlet?  (les) 

- Kdo se pejskovi posmíval a proč? 

- Co si pejsek v křoví roztrhl? 

- Chodí se s roztrhanými kalhoty? 

- Čím kočička pejskovi kalhoty zašila? 

- Kdo je to dešťovka? 

- Čím maminka zašívá roztržené kalhoty?.......atd 

Pracovní list č.2: grafomotorika – nitě. Po dobu „čmárání“ si dítě říká říkanku. 

 

Písně:  Skákal pes; Kočka leze dírou; Šla kočička k muzice….(lezeme po čtyřech jako kočka, jako pes +   

 napodobení zvuků) 

 

Báseň:  Pejsek Punťa (viz příloha) 

 -dítě nakreslí míč (kruh) s puntíky  

 

Tvoření:  skládáme z papíru – hlava psa 

- dítě může složenou hlavu psa nalepit na čtvrtku a pastelkou dokreslit tělo 

(ovál), nohy a ocas 

 

Omalovánky:  pes, kočka (viz příloha) 

 

Vycházka městem:  pozorování  psů a koček v zahradách, na terasách domů. Všímat si odlišností  

   jednotlivých ras (velikost, barva, srst ..) 

 

Doporučené knihy k četbě:  Povídání o pejskovi a kočičce 

           Dášenka čili život štěněte 

                         Z deníku kocoura Modroočka 

  



Pracovní list č. 1: 
  



Pracovní list č. 2: 

  



Báseň: 

 

Pejsek Punťa 
 

Pejsek Punťa, chytrý psíček,  

v pátek v parku našel míček. 

Byl moc pěkný, veliký, 

s červenými puntíky. 
  



Tvoření: 
  



Omalovánky: 

  



 

 


