Téma: Vajíčko na vandru
Třída: Šikulové
Motivace: Komu patří vajíčko
Kohoutek našel ve stodole na slámě vajíčko. Zamyslel se. Komupak asi patří? Kdo ho tu
zapomněl?
Vzal vajíčko pod křídlo a zašel za pejskem.
„Pejsku, našel jsem vajíčko. Není tvoje?“
„Hahahaf! Copak já snáším vajíčka?“ zasmál se pejsek.
Kohoutek šel s vajíčkem za kočkou.
„Kočičko, neztratila jsi vajíčko?“
„Ale kohoutku, koťátko se přeci nerodí z vajíček,“ řekla káravě kočka.
Kohoutek zašel za husou.
„Husičko, neztratila si vajíčko?“
„Do takového malého vajíčka by se mi ani housátko nevešlo,“ kroutila hlavou husa.
Kohoutek stál rozpačitě uprostřed dvorku. Kolem běžela slepička a bědovala.
„Copak, slepičko, co se stalo?“ zvolal kohoutek.
„Někdo mi ukradl vajíčko. Určitě lasička!“ naříkala slepička.
„A bylo kulaté a hladké a bílé jako tohle?“ ukázal kohoutek vajíčko.
„To je moje vajíčko!“ zajásala slepička.
Potom s kohoutkem uložili vajíčko zase do stodoly, tam kde ho našel. Do hnízda ve slámě.
Práce s textem:
Pohádku dětem přečtěte. Nechte děti, aby Vám pohádku převyprávěly Využijte obrázky
kohoutka a zvířátek.
Obrázky z pohádky můžou děti vybarvit.
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Říkanka s pohybem:
Postup: Dítě se otáčí samo kolem své osy a na slovo „skočí“ se rozeběhne a vyskočí
k mamince na klín.
Točí se vajíčko,
točí se, točí,
chyť si ho,
slepičko,
chyť si ho,
kočí.
(dítě se stále otáčí)
Točí se vajíčko,
točí se, točí,
dívej se, mamičko,
na klín ti skočí.
Hádanky:
Nebýt mého kokrhání
nebylo by rána ani.
Vstávejte už, lenoši,
dlouho spát se nesluší.
(kohout)

Chodí pod korunou – král není,
nosí ostruhy – rytíř není,
má šavli – husar není.
K ránu budívá – ponocný není.
Kdo je to?
(kohout)

Kvokám, kvokám na dvoře,
vajíčka jsou v komoře.
(slepice)

Malý zobáček, žlutá peříčka,
právě se vylíhlo z bílého vajíčka.
(kuře)

Vyskočilo z vajíčka,
jeho maminka je slepička.
Malé žluté sluníčko,
hned si žádá zrníčko.
Co je to?
(kuře)
Zpěv písničky:
Kuře v autě – J. Uhlíř, Z. Svěrák
Kuře v autě - J. Svěrák - YouTube
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Ami
G
Ami
1. Ten, kdo má na venku tetu či strejce,
G
Ami
vozí si do města slepičí vejce,
G
Ami
vozí je pod zadním sklem,
G
Ami
přes celičkou českou zem.
Ami
G
Ami
2. Tatínek řídí a maminka dříme,
G
Ami
my děti vzadu jen tiše si sníme,
G
Ami
lhostejně celkem vzato,
G
A
civíme přes to plato.
A11 A A9 A D(A11 A A9)
A
R: Mámo, táto, koukněte se na to,
co se nám tu vskutku stalo,
F#mi
E
v autě se nám narodilo kuřátko,
kuřátko.
A11 A A9 A D(A11 A A9)
A
To je krása, jak skořápku střásá,
ono se to vskutku stalo,
F#mi
E
v autě se nám narodilo kuřátko,
kuřátko.
3. Hrajte si pexeso anebo dámu,
nerušte tatínka, nebuďte mámu,
zjitřenou fantazií
lekáte jeho i ji.
4. Ačkoli táta má zrcátko zpětné,
nevidí, že je tu kuřátko pěkné,
kuřátko ochmýřené
a on si myslí, že ne.
R:
5. = 2.

6

Jak vypadá ptačí vejce uvnitř?

Co se děje uvnitř vajíčka?
Jak to vypadá uvnitř vajíčka, když se líhne kuřátko. Na to se můžete společně podívat.:
Chicken Embryo Development - YouTube
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Pokusy s vejci:
VAJEČNÁ SKOŘÁPKA
Pomůcky: sklenice s víkem, ocet, skořápka z vajíčka/uvařené vajíčko
Postup: Sklenici naplňte do tří čtvrtin octem. Do sklenice dejte uvařené vajíčko (ve skořápce)
nebo jen skořápky. Sklenici uzavřete a nechte 2 dny stát na místě. Pozorujte, co se děje
s vajíčkem po oba dva dny. Svoje pozorování můžete vyfotografovat.
Vysvětlení: Skořápka je složená z uhličitanu vápenatého. Uhličitany se nerozpouštějí ve vodě,
ale rozpouštějí se v jiných látkách, kyselinách (např. ocet)
Tip: Můžete zkusit nechat ponořené vejce např. v Coca-cole.
HOPÍK Z VAJÍČKA
Pomůcky: syrové vajíčko, ocet, sklenice
Postup: Do sklenice vložte vejce a zalijte ho octem. Vajíčko nechte v octu do druhého dne.
Poté vejce vyjměte. Pozorujte, co s vajíčkem stalo, jak vypadá jeho skořápka.
PLOVOUCÍ VAJÍČKO
Pomůcky: 3 syrová vajíčka, 3 sklenice, sůl, lžíce, voda
Postup: Do první sklenice nalejte čistou vodu. Ve druhé smíchejte vodu se solí. Do třetí
sklenice nalejte vodu se solí do třetiny a opatrně dolijte čistou vodou. Do každé sklenice
vložte vajíčko a pozorujte, co se stane.
Vysvětlení: V první sklenici vajíčko klesne až na dno – je natolik těžké, že ho voda neudrží.
V druhé sklenici vajíčko plave na hladině – po přidání soli vzrostla hustota kapaliny. Ve třetí
kapalině vajíčko plove na rozmezí roztoku se solí a čisté vody.
Na jednotlivé pokusy se můžete i podívat.
Experimenty - 3. díl / Vejce - YouTube
Pohybová činnost:
PTAČÍ TANEC
- Zatancujte si společně ptačí tanec a rozhýbejte celé tělo.
- Video pro nápovědu: Smejko a Tanculienka - Kačací tanec - YouTube
- Pokud nápovědu na ptačí tanec nepotřebujete, pusťte si pouze hudební doprovod:
Ptačí tanec - YouTube
OPATRNÍ SBĚRAČI
Pomůcky: lžíce, vajíčko, překážky na cestě (polštáře, krabice…) – vytvořte jednouchou
překážkovou dráhu (např. z jednoho pokoje do druhého)
Slepička nám snesla vajíčka a vy je musíte dopravit do bezpečí. Na pomoc máte pouze lžíci.
Lžíci musíte držet pouze jednou rukou. Cílem je dopravit bezpečně vajíčko do bezpečí.
POSLUŠNÁ KUŘÁTKA
Maminka kvočna učí svá kuřátka správné slepičí chůzi. Slepice si vykračuje po „dvoře“ a
kuřátka ji musejí napodobovat. Začínáme malými, pomalými kroky, postupně měníme tempo
a velikost kroků. Vyzkoušíme i chůzi bokem, chůzi v podřepu, chůzi pozpátku. Můžeme
přidat pohyb pažemi (ruce jsou na ramenou). Chůzi a pohyby lze různě obměňovat.
Tuto hru si můžete zahrát doma i venku.
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Výtvarná činnost:
Kuřátko ve skořápce
Pomůcky: čtvrtka, skořápky od vajíčka, lepidlo, vodové barvy, štětec, kelímek s vodou
Postup: Kuře na obrázku vymalujte vodovými barvami, hledejte různé odstíny žluté.
Skořápky od vajíčka nalepte na skořápku u kuřátka.
Pokud nemáte vodové barvy, můžete kuřátko vybarvit třeba voskovkami, pastelkami,…

Tip: Pokud vám nějaké rozlámané skořápky zbyly můžete z nich nalepit na čtvrtku obrázek
dle vlastní fantazie, s využitím obou barev.
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Od vajíčka ke kuřeti. Rozstříhejte na jednotlivé čtverečky a správně seřaďte.
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Tento pracovní list je zaměřen na rozvoj vizuomotoriky, dítě obtáhne slepičku po linii čáry
jedním tahem ve směru šipky plynule bez přerušení.
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Pomoz slepičce najít ztracená kuřátka, dodrž pořadí od 1 – 4.
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Pro velké šikuly je tady ještě jedno bludiště. Tentokrát slepička ztratila 5 kuřátek. Pomůžeš jí
je najít?
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Vystřihněte vajíčka a seřaďte je od nejmenšího po největší. Poslední vajíčko v řadě vybarvi
žlutě, třetí vajíčko v řadě vybarvi zeleně, šesté vajíčko červeně, první vajíčko oranžově, páté
vajíčko modře, předposlední vajíčko hnědě, druhé vajíčko růžově a zbývající vajíčko si
vybarvi dle vlastní fantazie.
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Najděte v tabulce slova podle nápovědy s obrázky. Správná písmenka vybarvi podle vzoru.
Zkus vymyslet ke každé počáteční hlásce další tři slova např.: vejce – vidle, voda, věneček.

VEJCE

SLEPICE

KUŘE

KOHOUT
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