
ZVÍŘÁTKA A JEJICH MLÁĎATA  

distanční výuka 
 

 

Milé mamky, taťkové a děti, 

moc Vás zdravíme v šestém týdnu distanční 

výuky zaměřeném na poznávání zvířátek a jejich 

mláďat.  

Pokud se Vám opět podaří úkoly splnit, budeme 

rády za jejich dodání do schránky nebo emailem.  

Komunikační knihy se už plní vyhotovenými 

úkoly a obrázky. Vaše fotky zdobí nástěnky      .  

Těšíme se, že se brzy sejdeme! 

 

ŘEČ: 
Povídejte si s dětmi na téma zvířecí rodinky, zkuste doplňovat trojice zvířátek včetně mláďat: 

kráva – býk – tele, 

koza – kozel – kůzle 

ovce – beran – jehně, 

fena – pes – štěně, 

kočka – kocour – kotě, 

slepice – kohout – kuře, …  

Přirovnávání: 

Mlaská u jídla jako... prasátko, chodí zmoklá jako... slepice, drápe jako... kočka, je silný 

jako... kůň, … 

Rýmování: 

Doplňte básničky - hádanky dle rýmů: 

 

Víte, kdo tak nahlas štěká, 

kdo zloděje v noci leká, 

kdo uhlídá dům i ves? 

Ano, správně je to … 

 

Vidí myšku, hned ji chytí,  

očima si přitom svítí.  

Každý kluk i holčička  

ví, že je to … 

 

Obilí i zrnko máku,  

hned si vezme do zobáku.  

Zato snáší vajíčka.  

Kdopak je to? … 

 

Bílý kožich, chundelatý,  

na krku má zvonec zlatý.  

Z nebe nebo z kopečka  

přiběhla k nám … 

 

Trávu mění na mlíčko, 

k tomu bučí maličko.  

Poznali jste? Sláva!  

Je to totiž … 

 

Je to zvíře chrochtavé,  

neustále špinavé.  

Navíc není králem v kráse!  

Poznali jste? Je to …

Dechová cvičení – brčkem zkuste foukat do kuřátek (dekorativní velikonoční      ), plastových 

kačenek na vodě. 

Přílohy - PL: První písmeno ve slově – najděte obrázek začínající na stejné první písmenko, 

počet slabik – vybarvit počet puntíků. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MYŠLENÍ: 
Zaměříme se nejvíce na zrakové rozlišování, nejlépe opět v pracovních listech. Jedná se o 

rozpoznání detailů, odlišností, spojování zvířat a mláďat, spojování stejného počtu zvířat  - 

pozor v PL je chyták! (doma lze například trénovat tak, že uděláte skupiny fazolek v počtu 1 - 

10 a k nim budou děti přiřazovat ve stejném počtu třeba knoflíky, kolíčky nebo těstoviny). 

Popis úkolů naleznete v přílohách. 

 

POZNÁVÁNÍ: 
Povídejte si, čím se zvířátka živí, jak jsou nám zvířátka užitečná. Například si často děti 

nedokážou vůbec představit, že nám ovečka dává vlnu, ve školce jim pak ukážeme skutečnou 

vlnu z ostříhané ovečky a vlnu zpracovanou v klubíčku. Některá zvířátka máme doma pro své 

potěšení. Napište nám, jaká jsou u vás doma a kdo se o ně stará      . 

Ve školce si také uděláme názornou ukázku krmiva pro zvířátka – seno, tvrdé pečivo, zrní, 

mrkev, brambory, … 

Příloha – PL – spojování obrázků: zvířátko – užitek, zvířátko  - obydlí, zvířátko – potrava, 

někde vás třeba napadne i více správných možností. 

 

POHYB: 
Zejména hry a pohyb venku za krásného počasí je to nejlepší. Trénujte kola, koloběžky, různé 

druhy lezení na průlezkách, houpání na houpačkách, hry s míčem. Běžte na procházku a pak 

nám napište, jaká zvířata jste cestou viděli a kde. 

Pokud bude ošklivo, tak si pusťte Sobíkovo cvičení pro větší děti, mamky vám určitě půjčí 

nějaký šátek nebo utěrku 

https://www.youtube.com/watch?v=vsqsJHP0UYI 

 

ESTETIKA – HUDEBNÍ: 
Tentokrát si budeme opakovat písničky, které děti už znají… 

Běžela ovečka  

https://www.youtube.com/watch?v=y7lBeQMzdmI 

Když jsem já sloužil - zpívání, rytmizace - vařečky, povídání o jakých zvířátkách se v písničce 

zpívá, kolik jich je, jaké zvířátko je malé, jaké velké, které dává mléko, ... viz. příloha 

Hezká varianta písničky: Čiperkové – Když jsem já sloužil 

https://www.youtube.com/watch?v=Kpaf7HwiTkY 
 

ESTETIKA – VÝTVARNÁ: 
Ovečky – lepení těla ovečky z vatových tamponů, vaty, popcornu – z toho, co máte právě 

doma, lepení hlavy, nohou z papíru, samostatné stříhání.  

Oceníme vaši kreativitu z toho „co dům dá“ a na výsledky se moc těšíme. Inspirace v příloze. 

Pejsek – origami skládanka, postup v příloze 

 

GRAFOMOTORIKA: 
Příloha: PL – cesty zvířátek do svých domovů – správný úchop tužky, správné sezení u stolu, 

uvolnění prstů a ruky, zkuste si navléknout mezi palec a ukazovák gumičku a roztahovat prsty 

od sebe, takto procvičit všechny prsty postupně. 

 

Přečtěte si známé pohádky o zvířátkách, například Jak šlo vejce na vandr, O kohoutkovi a 

slepičce. O neposlušných kůzlátkách nebo Zvířátka a loupežníci. 

Určitě buďte hodně venku a užívejte krásných dnů. Hela a Iva 

https://www.youtube.com/watch?v=vsqsJHP0UYI
https://www.youtube.com/watch?v=y7lBeQMzdmI
https://www.youtube.com/watch?v=Kpaf7HwiTkY
https://www.youtube.com/watch?v=Kpaf7HwiTkY

























