
 

 



Aktivity ke knížce Povídání o pejskovi a kočičce 

 Připravili jsme si pro Vás aktivity a činnosti ke čtení knížky Josefa Čapka „Povídání o 

pejskovi a kočičce“. Děti už několikátou generaci tuto knihu milují. Původně ji Josef Čapek 

psal pro svoji dceru Alenku. Z knížky přečteme jednu pohádku, ale alespoň jeden nápad na 

aktivitu jsme připravili ke každé pohádce z knížky. Aktivit můžete vymyslet určitě 

nepočítaně, proto to od nás berte pouze jako inspiraci.   

Děkujeme, ústecké muzejní pedagožky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Kapitola  - O pejskovi a kočičce, jak myli podlahu 

- V první kapitole se mluví o tom, jak je to pro pejska a kočičku těžké, že nemají 

prsty a mají jenom tlapičky. Zkuste, ať si děti nasadí na ruce ponožky a už nemají 

prstíky. Zadejte jim nějaký úkol např. zametení podlahy, namazání chleba, oloupat 

pomeranč, nakreslit sluníčko aj. Uvidíte, jak jim to půjde. Pro větší zábavu si 

ponožky nasaďte s nimi a dělejte aktivity společně. Můžete soutěžit, komu to 

půjde lépe. 

  

- U stop ještě zůstaneme. Internet je plný stop zvířátek, vytiskněte si nějaké a 

udělejte stopovačku zvířete, na konci stopovačky můžete dát např. poklad, pokud 

dítě uhodne, co stopovalo za zvíře. K jednodušší variantě poznávání stop zvířat, 

využijete různá plastová zvířata a modelínu, do které necháte děti vesele 

obtiskávat.  

 

 

 

 

- Důležité je se zamyslet nad tím, že některá slova v knížce dnešní děti už neznají. U 

některých slov se můžete spokojit s pouhým vysvětlením, u jiných naopak můžete 

vymyslet a praktikovat názornou ukázku. V první kapitole se nachází např. slovo 

valcha. 



2. Kapitola  - Jak si pejsek roztrhl kaťata  

- Slovo, které by děti nemusely znát v této pohádce, je dešťovka, proto vysvětlete, 

kdo je dešťovka. Po dešti je jděte pozorovat ven. Pokuste se vysvětlit, proč 

vylézají právě při dešti. Občas se žížaly dostanou na chodník a nemůžou se vrátit 

zpět. Nechte děti žížalu zachránit, aby jí nikdo nezašlápl.  

- V pohádce jsou odkazy na další pohádky. Vyprávějte si je. Pohádka o Sněhurce a 

7 havranů.  

- Také je zde písnička Tancuj, tancuj – zazpívejte si společně.  

Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj, 

len mi piecku nezrúcaj, nezrúcaj, 

dobrá piecka na zimu, na zimu, nemá každý perinu, perinu. 

 

Tralala, tralala, tralalala lalala, lalala 

Tralala, tralala, tralalala lalala, lalala. 

 

Stojí vojak na varte, na varte, 

v roztrhanom kabáte, kabáte, 

od večera do rána, do rána, rosa naňho padala, padala. 

 

Tralala, tralala, tralalala lalala, lalala 

Tralala, tralala, tralalala lalala, lalala 

 

Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj, 

len mi piecku nezrúcaj, nezrúcaj, 

dobrá piecka na zimu, na zimu, nemá každý perinu, perinu. 

 

Tralala, tralala, tralalala lalala, lalala 

Tralala, tralala, tralalala lalala, lalala 

 

- Pohádku si můžete nechat na přečtení v období Velikonoc a upéct si společně 

mazanec.  

- Vystřihněte z následujícího obrázku pejskovi díru v kaťatech. Půjčte dětem jehlu a 

nit a nechte je pejskovi kaťata zašít. Není důležité, jak bude zašívání vypadat.  



           



3. Kapitola – Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen 

- Obzvláště po této pohádce budete muset s dětmi trochu probrat finanční 

gramotnost.   

 

- Na pohádce můžete krásně i malým dětem vysvětlit, co je ten 28. říjen, proč 

v tento den slavíme svátek, co se stalo, kdo byl Masaryk atd. Je důležité si 

uvědomit, že pohádka byla psána v období desátého výročí vzniku republiky a 

Josef Čapek patřil k okruhu kolem T.G. Masaryka. Tudíž může být vnímána 

trochu tendenčně a např. v době komunistického režimu byla v knize vynechávána.  

 

 

- Vyrobte si praporek. Stačí k tomu špejle a papír. Kromě výrobku děti seznámíte i 

s vlajkou České republiky.  

 

 

 

 

 



4. Kapitola - Jak to bylo na Vánoce 

 

- Sepište si s dětmi příběh, jako musel napsat pan Čapek v pohádce. Děti Vám 

můžou diktovat a vy zapisovat. Nechte plynout jejich fantazii.  

- Pokud máte dost odvahy, nechte děti postavit z tvarohu sochu a zjistíte, jestli by 

pan Čapek mohl být vystaven za vstupné 50 haléřů.  

- Jak by to vypadalo, kdyby měla kočka ocas kraví nebo koňský? Vytiskněte si 

obrázky a zkuste si to, nechte děti hádat, jakým zvířatům ocasy patřily.  

 

 



 

             Papoušek                                    bobr                                         ještěrka 

 

         Kráva                          Veverka                    tygr                               kůň 

 

                Lemur                                         liška                                      aligátor 

 

 

 

 

 

 

 



5. Kapitola – O pejskovi a kočičce, jak psali psaní děvčatům do 

Nymburka 

- Napište dopis nebo pohled prarodičům, nalepte na něj známku a doneste do 

schránky popř. na poštu.  

- Pejsek našel syreček podle čuchu. Kupte syreček, dejte dětem ochutnat a syreček 

si očuchat. Hrajte se syrečkem na schovávanou. Děti budou muset syreček najít po 

čuchu jako pejsek.  

- Starší děti školou povinné mohou opravit dopis pejska a kočičky.  

 



6. Kapitola – O pyšné noční košilce 

- Zahrajte si na zvěrolékaře. Ošetřujte oblíbené plyšáky, obvažte jim tlapičky atd.  

- Předkreslenou noční košilku nechte děti ozdobit tak, aby byla krásná.  

 

 

 



7. Kapitola – O klucích z Domažlic 

- Naučte se s dětmi nějaké rozpočítadlo a zahrajte si na honěnou nebo na 

schovávanou. 

 

1) U potoka roste kvítí, 

říkají mu petrklíč, 

na koho to slovo padne, 

ten musí jít z kola pryč. 

 

2) Jeden, dva, tři, 

my jsme bratři. 

Který je to mezi námi, 

co si zalez do té slámy? 

Ten, ten, nebo ten, 

vyhoďme ho z kola ven. 

 

3) En ten týky, dva špalíky, 

čert vyletěl z elektriky, 

bez klobouku, bos, 

natloukl si nos. 

Boule byla veliká jako celá Afrika. 

 

4) Nebo použijte rozpočítadla v knize.  

 

 

  

 

 

 

 

 



8. Kapitola – Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort  

- Vyrobte si z písku nebo skutečně upečte dort podle pejska a kočičky. 

 

 

- Vyberte z následujících obrázků, co pejsek s kočičkou nedali do dortu?  

 

 



 

 

- Nakreslete si několikapatrový dort, potřete ho lepidlem a každé patro posypte 

jiným materiálem. Např. mák, jáhly, těstoviny, čočka, fazole, hrách aj. Vznikne 

veselý, barevný dort, který navíc bude skutečně vypadat, jakoby ho pekl pejsek 

s kočičkou. 

 



9. Kapitola – Jak našli panenku, která tence plakala 

- Aktivita, která se bude určitě líbit hlavně maminkám. Pejsek s kočičkou se v této 

pohádce hodně pozastavují nad tím, jak jsou děti nepořádné a neumějí se starat o 

své hračky. Ponechejte děti, ať si uklidí své hračky, nechají vyprat ty špinavé, 

utřou prach např. z domečku pro panenky, zkusí spravit nějakou rozbitou atd.  

- Vymyslete nějaké hry s papírem nebo s klubkem. Např. zmačkejte kousek papíru 

do kuličky a hrajte foukací fotbal.  

- Trénujte paměť. Pejsek s kočičkou našli pro panenku Járinku mnoho věcí. Po 

přečtení pohádky nechte děti jmenovat ty, na které si vzpomenou. Druhá varianta: 

nechte dítě si zahrát na pejska/kočičku nebo na oba a ať Vám donesou hračky, 

které se shodují s těmi, co našel pejsek s kočičkou pro Járinku.   

 

 

 



10.  Kapitola – Jak hráli divadlo a na Mikuláše co bylo 

- Hrajte s dětmi divadlo na cokoliv. Velmi oblíbené jsou právě pohádky o kočičce a 

pejskovi, jak myli podlahu, jak pekli dort atd. Vezměte si ručníky, zástěry, hadry 

nebo pláště a zahrajte si.  

- Vytvořte si ze šablon masky pejska a kočičky. Vystřihněte, připevněte gumičku a 

hra může začít. (nebo samozřejmě vytvořte svoje vlastní)   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


