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ŠVP Mateřská škola Na Zvoničce, téma: Máme rádi zvířátka.
– vzdělávací nabídka pro duben
Úkoly pro děti 3–4 roky. 

Podtéma: Zvířátka u vody.

Dílčí vzdělávací cíle:

 rozvoj citového vztahu ke zvířátkům
 rozvoj komunikativních dovedností
 rozvoj výtvarných dovedností
 rozvoj schopnosti vážit si života ve všech formách

Motivační pohádka                  Ošklivé káčátko
                                              Hans Christian Andersen

Bylo nebylo, seděla maminka kachna už 
mnoho týdnů ve svém hnízdě a netrpělivě 
čekala, až se vylíhnou její mláďátka. “Jejda, 
kde to jsme? Jak je ten svět veliký?”, divila 
se kachňátka, když poprvé vykoukla z 
vajíčka. “Opravdu si myslíte, že celý svět je 
jen to, co právě vidíte?” odpověděla jim 
jejich maminka kachna. “Ale kdepak, svět je 
daleko větší. Nebojte se, společně ho 
postupně prozkoumáme. Jste už všechna na 
světě? Á, ještě jedno chybí a zrovna to 
sveliké vajíčko.” A tak maminka kachna 
ještě čekala. “Píp, píp”, ozvalo se a ze 

skořápky vylezla poslední malá kačenka. Maminka kachna si ji pečlivě prohlédla, ale 
co to, jaké je to ohromné káčátko, které se žádnému jinému nepodobá. Poslednímu 
káčátku se proto všichni vysmívali. Že vypadalo jinak, než jeho bratříčci a sestřičky. 
Jedna žába dokonce řekla: “To je ale divné káčátko a pěkně ošklivé.” Ale maminka 
kachna ho měla stejně ráda. Bylo hodné, i když nebylo příliš hezké.

Každý den všichni společně chodily k rybníku. Jedno po druhém skočily do vody a 
hezky všechny plavaly. “Výborně plavete,” chválila je maminka, dokonce i to ošklivé 
káčátko. Kolem rybníka se potulovala kočka. Podívala se, jak plavou kačenky a povídá: 
“Copak je to za směšné káčátko? Nechcete se ho zbavit?” Ale maminka řekla: “Jen ho 
nechte všichni pěkně na pokoji. Nikomu z vás nic nedělá. Možná se časem změní a 
vyroste ve stejnou kačenku, jako jsme i my ostatní.”
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Na statku na dvorku ošklivé káčátko ale stejně každý 
pošťuchoval, kousal, zobákem štípal a pronásledoval. 
Jednoho dne prolezlo káčátko křovím a raději uteklo 
pryč. Už si nechtělo nechat ubližovat a být smutné. 
Běželo kolem bažiny, kam zalétávaly také divoké husy, 
které se mu už z dálky smály: “Ty se můžeš opravdu 
chlubit, jak si ošklivé.” Káčátko raději utíkalo pryč, 
ještě dál od bažiny i rybníka, až do širého světa. 
Ošklivé káčátko rádo plavalo a přitom pozorovalo 
ostatní ptáky v oblacích. Nejvíce si oblíbilo velké bílé 
labutě. Měly tak krásná velká křídla a vydávaly 
pozoruhodné zvuky. Když labutě odletěly pryč, 
nemohlo na ně malé káčátko zapomenout.

A tak přešel podzim a nastala zima. Nahoře v oblacích už bylo chladno. Labutě 
odlétaly do teplých krajin. Voda se pomalu měnila na led, začal padat sníh. Káčátko se 
cítilo unavené, byla mu zima a bylo den ode dne slabší a slabší. Jednoho dne šel 
kolem sedlák, všiml si vyčerpaného káčátka a vzal ho k sobě domů a celou zimu se o 
ně pěkně staral. S prvním jarním sluníčkem se káčátko znovu vydalo na cestu do 
širého světa. Konečně si mohlo venku protáhnout křídla. Vzpomnělo si na labutě a 
zkusilo, jestli mu také půjde létat. A opravdu. Jaké to bylo pro káčátko překvapení, 
když letělo stejně jako jeho milované labutě. Ani se nenadálo a doletělo k pěkné 
zahradě, u které bylo jezírko, v němž plavaly tři labutě. Káčátko se bálo, že se mu 
budou posmívat, protože je ošklivé. Sklopilo smutně hlavu a na vodní hladině uvidělo 
svůj vlastní obraz: samo vyrostlo v labuť! To bylo ale krásné překvapení! Ze všech 
stran přiběhly děti a volaly: “Pojďte všichni sem, je tady nová labuť, ještě krásnější, 
než ty ostatní!” Káčátko si načechralo křídla a povytáhlo krásný štíhlý, dlouhý krk. Z 
celého srdce se zaradovalo: “O takovém štěstí se mi ani nesnilo, když jsem bylo 
ošklivé káčátko a teď je ze mě krásná labuť.” A už na novém rybníku zůstalo a dělalo 
radost všem, kteří se na něj přišli podívat.
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1. úkol: Práce s pohádkou
Poslouchaly jste děti pozorně? Znáte správné odpovědi?

1) Kdo byl hlavní hrdina v pohádce?
2) Jak se jmenovala maminka ošklivého káčátka?
3) Proč se zvířátka káčátku smála?
4) Jaký pták se káčátku líbil nejvíc a nakonec v něj i vyrostlo?
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2. úkol: Poznáš které zvířátko nebo pták žije u vody?

                      vydra říční                                                                                    kachna divoká

                    prase domácí                                                                       kočka domácí

                       rak říční                                                                                   žába                                                                    

                      labuť velká                                                                     králík domácí
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3.úkol: Najdi 7 rozdílů.
Znáš písničku, ve které jede čáp v kočáře?

(Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře.)
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                                 4. úkol: Písnička o čápovi v kočáře:

5. úkol: Básnička o čápovi:

Klapy klap, klapy klap,
nohy dlouhé, je to tak,
k rybníku se blíží čáp.

Žáby skáčou do rybníka,
žáby skáčou do louže,
čáp je chytit nemůže.
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6. úkol: Pomůžeš najít káčátku cestu k jeho mamince?
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7. úkol: Vyber si odstíny modrých pastelek a dokresli veselé vlnky 
na rybníce.
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8. úkol: Dokresli káčátkům záda a pak je vybarvi 😊.
Poznáš, která káčátka jsou malá a která velká?
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9. úkol: Pro šikovné ručičky.
Čáp na komíně.

Co budeš potřebovat?
lepidlo
barevné papíry: modrá jako nebe, červená na komín, hnědá na hnízdo,
                             bílá, kousek černé a červené na čápa,
                             pokud najdeš kousek žluté jako já, použij ji na sluníčko

                                                               

Postup: barevné papíry natrhej na kousky a můžeš začít lepit na modrý papír.

            1; začni komínem                                                              2; přidej hnízdo                                                            
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                     3; přidej čápa                                                               4; přidej sluníčko


