
Pohádka  

O kohoutkovi a slepičce 



„Kykyryký, slepičko, já jsem našel zrníčko!“

„Když, kohoutku zrnko sníme,

tak nezbyde nic,

ale když ho zasadíme, budeme mít víc.“

Vyhloubili v hlíně jamku malou jako rýmovánku

a zrníčko do ní dali, pečlivě ho zahrabali.

Utíkali potom spolu

ke studánce za oboru.

„Dej nám, prosím, vodičku, my ji dáme zrníčku,

ze zrníčka zas

vyroste nám klas.“



„Ze mne pije mnoho ptáčků, veverky i jíva,

jen si berte do zobáčku, vody neubývá.“

Už zrníčku nesou vodu, už se těší na úrodu. Čekají a čekají,

každý den ho hlídají.

Ale zrnko, zrníčko potřebuje sluníčko, potřebuje čas.Vyrostl z něj klas.

„Kykyryký, kykyryký, máme klásek, díky, díky!“ 

„Kokodák, kokodák, plný zrní, je to tak!“

Kohoutek a slepička počítají zrníčka,

zob a zob a zobají, jiné počty neznají.

Zbylo zrnko poslední. Co myslíte, kdo ho sní?

„Když, slepičko, zrnko sníme, tak nezbyde nic,

ale když ho zasadíme, budeme mít víc.“



Ověření porozumění textu 
- vysvětlení méně známých slov: obora, klas, jíva

Doplňující otázky

- Jak dělá kohoutek, jak dělá slepička?
- Kdo našel zrníčko? 
- Co udělal kohoutek a slepička se zrníčkem? 
- Do čeho si měl kohoutek se slepičkou nabrat vodu ze studánky? 
- Co potřebuje zrnko, aby z něho vyrostl klas?
- Co udělali s posledním zrníčkem? 
- Dokázal bys pohádku převyprávět? 



Aktivity k pohádce
- nakresli ilustraci k pohádce, popiš co je na obrázku 
- zahraj si s rodiči hru: “Myslím si” domácí zvířata
- postav si ohrádku pro domácí zvířata
- vyjmenuj 10 domácích zvířat, víš jak se jmenují jejich mláďata? 
- zazpívej si písničku o domácích zvířatech. Znáš nějakou? 

Zvládneš i další úkoly? ...



Najde kohoutek a slepička zrnka? 



Grafomotorické cvičení s říkadlem:

Hledá maminka slepička, 

svoje žlutá sluníčka.

V trávě samy, bez mamky, 

pípají si říkanky.

Co je to? 

    



Vyrob si loutky a zahraj si divadlo O kohoutkovi a slepičce



Počítání “zrnek” (víčka, fazole, kostky…)

- procvičování počítání do 10
- třídění do skupin kde je více, méně, stejně



Urči počet slabik, první a poslední hlásku u obrázků



Dobrá práce!
Věříme, že se ti pohádka O kohoutkovi a slepičce líbila! 

Ahoj!


