
Domácí zvířata a jejich mláďata 

Týden 22. 3. – 26. 3. 2021 

 

Cíl: Seznamovat se s domácími zvířaty a jejich mláďaty. Upevňovat 

sounáležitost s přírodou, se zvířaty. 

 

Pondělí: 

Ahoj „Včeličky“! Tak už jsme spolu přivítali jaro na zahrádce, venku jsme v trávě  

objevovali první kytičky, možná někdo zahlédl už první ptáčky, kteří se k nám 

vrátili z teplých krajin. Tento týden se seznámíme s domácími zvířaty a mláďaty, 

které se jim na jaře narodí. 

- Víš, proč se některým zvířatům říká domácí? /protože si je lidé mohou chovat 

doma, na dvoře…/ 

- Na barevném obrázku jsou některá domácí zvířata se svými mláďaty. Poznáš 

je? /viz obrázek v příloze/  

- Umíš vyjmenovat další zvířata a jejich mláďata? /pes – štěně, koza – kůzle, 

kočka- kotě, kráva- tele, prase- sele, kůň – hříbě/ 

- Na „ Pracovním listu“ si obrázky pojmenuj, vytleskej a dopiš tolik koleček, 

kolikrát tleskneš. /viz pracovní list (PL) / 

 

Úterý: 

- Procvičíme jazýček „ legračními říkadly“ o zvířatech 

Haf, haf – pejsek už je zdráv 

Mek,  mek – kdo by to byl řek 

Bů,  bů – kráva chce domů 

Píp, píp – kuřeti je líp 



Kykyrý,  kykyrý  –  budem doma za chvíli 

- Pejsek rád běhá a skáče přes překážky. Pomoz mu! /viz PL „Na cvičišti“/ 

 

Středa: 

- Můžeš si doma zkusit, jak se zvířata pohybují – kolik mají nohou? /pes - 4, 

kočka - 4, kačena - 2, kuře – 2, …/ 

- Co jednotlivá zvířátka mají na sobě? Kdo má srst, kdo má peří?  

- Jakou mají barvu? 

Popros rodiče, ať ti přečtou básničku a společně si ji říkejte. 

 

Kuřátko pípátko 

Kuřátko pípátko, pěkně žluté, 

chodí po dvoře neobuté. 

Kuřátko pípátko, vždyť by ses nastydlo, 

schovej se mamince slepičce pod křídlo. 

 

- Doplň  stejný počet teček ke zvířatům na „ Pracovním listu“ /viz příloha Kočky, 

koně …/ 

- Říkej, které zvíře je nahoře, dole, uprostřed? Kterých je nejmíň, nejvíc? 

 

Čtvrtek: 

Každé zvířátko se živí něčím jiným. Víš, co má rád pejsek, kočka, kráva, koza, 

slepička, ovečka? 

- Na „Pracovním listu“ s králíčkem zakroužkuj, co má rád. 



- Věci na obrázku pojmenuj. /viz PL/ 

- Na „Pracovním listu“ s ovečkami procvičíme prstíky a správné držení tužky. 

Dokresli po tečkách ovečky, beránka a domeček. /viz PL/ 

 

Pátek: 

Dám ti hádanku:  

„Kdopak brzy ráno vstává, 

sluníčko nám přivolává? 

Který živý budíček 

je uprostřed slepiček?“    

/kohoutek/ 

- Kohoutek, slepička a kuřátko patří k sobě. Z čeho se kuřátko vylíhne?  Pomůže 

ti písnička. /viz píseň „Ťuky, ťuky, ťukalo“/ 

Popros maminku, ať ti písničku zazpívá, nebo ji můžeš říkat jako básničku a 

vyťukat prstíky do dlaně. 

- Kuřátko si zkus z papíru vyrobit podle vzoru. /viz obrátek v příloze/ 

- Taky můžeš namalovat nějaké zvířátko nebo jeho mláďátko. 

Budeme se ve školce těšit!!! 

 

Zdroje: 

- Prvouka 2: PeadDr. H. Muhlhauserová,  PeadDr. J. Svobodová, 

  Vydalo nakladatelství Nová  škola, s.r.o. 2003 

- Barevné kamínky: M. Přikrylová, r. 2009 (pracovní listy) 

- www.predskolaci.cz (pracovní listy) 

- Sborník písní a básní MŠ M. Knesla 

http://www.predskolaci.cz/

















