
Tento týden 20.4. - 24.4. 2020

NA DVORKU SE VYZNÁME,
ZVÍŘÁTKA TAM POZNÁME

S dětmi si můžete tento týden
povídat o tom, jaká domácí zvířata
a jejich mláďata známe, za jakým
účelem je chováme (užitek) a jak
bychom se o ně měli starat. Dále
jaká zvířata chováme v bytě/domě
a jaká naopak na dvorku. Potom
také, jak vypadají obydlí
jednotlivých zvířátek. 
 
Pokud máte nějaké zvíře doma,
mohou se děti zaměřit na
pozorování svého domácího
zvířátka a zapojit se do péče o něj.
 
Při procházkách můžete společně s
dětmi pozorovat domácí zvířata v
zahradách. 

Štěkal včera, štěká dnes, štěká
pořád, ten náš ... (pes)
Umazané už je zase, jen ho
nechte, je to ... (prase)
Už přeskočí letní tůň, z koníčka
je velký ... (kůň)
Samá tráva, samá tráva, to je
krása, volá ... (kráva)
Od kejhání bolí pusa, kde je
oběd, volá ... (husa)
Kdo má kuřat nejvíce, přece
naše ... (slepice)
Kde je zelí, tam je Róza, mlsná je
ta naše ... (koza)
Do tmy září žlutá očka, myško
pozor, je tu ... (kočka)

Při seznamování dětí s domácími
zvířaty můžete zapojit hádanky:
 

 
Na seznámení dětí s domácími
zvířaty je zaměřena také pohádka:
Teo je na farmě
 
S dětmi si můžete procvičit tvorbu
zdrobnělin, z jim známých názvů
zvířat. Např: kočka - kočička, pes -
pejsek, ...

Při popisu domácích zvířat se s
dětmi můžete zaměřit také na
porovnání jejich velikostí. Děti si
tím procvičí porozumění a
používání pojmů větší x menší. 

Domácí zvířata

Jaká známe zvířata?

Malý nebo velký 

https://www.youtube.com/watch?v=-I-eb5Q1Ycg






Seřaď zvířata podle velikosti
od nejmenšího po největší a

přiřaď jim čísla od 1 do 5.

V Ě T Š Í  X  M E N Š Í

Kráva

 

Myš

 

Koza

 

Králík

 

Pes

 



Pro osvojení si označení pro zvířecí
zvuky je možné s dětmi tato
označení doplňovat do následují
rýmovačky: 
 
Pejsek…..do daleka (štěká)
Kráva….., až to hučí (bučí)
Slípka…..na sedláka (kdáká)
Ovce…..ovčí řečí (bečí)
Kozlík….., že je větší (mečí)
Kočka…..(mňouká), sova…..(houká)
 
K tomuto tématu si s dětmi můžete
zazpívat také písničku - Když jsem
já sloužil.
 

Pro procvičení zvukového vnímání
si můžete s dětmi zahrát hru na
zvířátka. Pusťte dětem zvuky zvířat
a nechte je hádat, kterému zvířátku
jednotlivé zvuky patří.  
 
Následně můžete s dětmi v rámci
artikulačního cvičení zvuky
prezentovaných zvířat opakovat. 
 
Aby zapojily celé tělo, mohou děti
zvířata napodobit nejen zvukem,
ale i pohybem. 
 
Právě pro aktivizaci celého těla
můžete dětem pustit také písničku
- Žirafátko a nechat je spontánně
vyjádřit se pohybem. 

Kdo promluvil

Pro rozvoj jemné motoriky a
přesnosti překládání papíru si
některé zvíře můžete společně s
dětmi složit. 
 
Přikládáme návod na složení:
Kočičky
Pejska

Jakou řečí mluvíš?

Tvoření

Didakta

V programu didakta je tématu
zvířat věnován blok: Všeználek na
venkově, kde jsou k dispozici
naučné informace a zároveň
tématické hry. 

Vaše výtvory můžete 
nalepit na papír 

a dokreslit nám tělo
 dle vlastní fantazie.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kpaf7HwiTkY
https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y
https://www.youtube.com/watch?v=oi1i_NfNz_E
https://www.youtube.com/watch?v=27UVu2QIhoo
https://www.youtube.com/watch?v=5XjgB4JCr3k






Jaro ťuká na vrátka, 
máme malá koťátka.
Hrají si tu tiše právě,
sněženka se choulí v trávě.
Na koťátka směje se,
klubíčko to třese se.
Že ho chytí koťátka,
odkoulí ho za vrátka.
 
Nakresli koťátku další klubíčka na hraní.



Procvič si uvolněné zápěstí a nakrm obě
kuřátka tak, že dokreslíš zrníčka na celý

papír. 

 


