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Téma: Zvířata ve volné přírodě – zoo + Filipojakubská noc

Časová osa:
– ráno si určete den, co bylo včera a co přijde zítra, kolik máme celkem dní v týdnu 

v týdnu a kterým dnům se říká víkend
– měsíce stačí odříkat jak jdou za sebou a jen si připomenout, které z nich jsou jarní
– roční období stejným způsobem

Z dřívějších příprav si klidně vyberte hru a aplikujte takovou, na kterou budete 
mít chuť. Mě osobně se osvědčil ULHÁNEK, kdy se snažíte děti nachytat :-)

V první polovině týdne si řekneme něco o zvířátkách, která žijí ve volné přírodě, ale ne u 
nás. V naší zemi je ovšem můžeme potkat v ZOO. 
Tento týden bude více obrázkových příloh, jelikož ne každý má doma publikace o zvířatech,
tak ať máte z čeho čerpat pro ukázku. Většina z nás ví, kde daná zvířata žijí, čím se 
všeobecně živí a proto zasílám zajímavosti ze světa zvířat, které snad děti zaujmou.
Tyto přílohy určitě netiskněte, projděte je s dětmi u počítače. Rozdělte si třeba dvě na 
každý den, o těch si přečtěte a společně popovídejte. V mš bychom práci s knihou doplnili o
otázky typu: „A vzpomeneš si, kde bydlí takový lev, krokodýl, zebra atd., čím se živí, kolik 
má nohou, zkusíš mi ukázat, jak se pohybuje had, gepard, slon atd. o kterých jsem ti četla?“

Přílohy č. 1,2,3,4,5,6 Zajímavosti o zvířatech

Jako výtvarnou činnost posílám tip na zvířátka z otisku ruky. Potřeba je jedna prstová barva 
dle zvířete, které chcete vyrobit. Koupit se dají klasicky v papírnictví, ale pokud nebudete 
chtít dělat otisk ruky, stačí na bílou A4 ruku dítěte překreslit fixou a následně části daného 
zvířete domalovat ať už štětcem a barvou tak výtvarnými potřebami, co máte doma.





Příloha č.  7 Pracovní list velikosti zvířat
Příloha č.  8 Pracovní list vybarvi všecha zvířata 

Pokud budete chtít, zahrejte si pohybovou hru ZVÍŘATA NA LÁVCE 
Jde o to, vyznačit si čímkoliv co doma najdete lávku a poté zadávat druhy zvířat, která po ní
musí opatrně projít aby nespadla do vody. 

Pokud budete chtít, na zpívání jsem vybrala písničku ŠKOLA ZVÍŘÁTEK OD DÁDY 
PATRASOVÉ na youtube, kde si můžete píseň poslechnout a až se ji naučíte, můžete určitě 
také pohybově píseň doprovodit dle videa.

1 Dáda:Zvířatka se chtěla učit číst a psát
Tím pádem se zcela lidem vyrovnat

A tak jsou ode dneška školou povinná
vzbuďte ježka než to zmešká

Škola začíná 

R.Dáda a děti:Škola zvířatek
Má právě začátek

Už jdou, už jdou, už jdou
třída zářící a žáci v lavicích

už jsou, už jsou, už jsou
Dáda:přišla pyšná kočka z pošty

I pejsek toulavý
tele ptá se proč ty hrozné počty

Nejdou do hlavy
Dáda a děti:Škola zvířatek

Má žáků dostatek
A čtou, a čtou, a čtou 

2 Dáda:Učitel, co píše:
2 x 2 = 5

Potom řekne tiše
Jó, to jsem asi splet

a zpěv tu učí žáby a zajíc běhání
i líní krabi přišli aby měli vzdělání 

R.Dáda a děti:

3 Dáda:Liška zkouší vzadu
opsat od koní

Dám jí lepší radu
Ať to dohoní

Tam probírá se látka
A všichni strašně dřou

Tak pozor zkrátka na zvířátka
Než nás předběhnou 

R.Dáda+děti: 



Motivační říkanky:

Slon
Až dobrák slon jedním rázem, složí těžký náklad na zem,

zvedne chobot, zatroubí si, čekají ho plné mísy.

Lev
Žezlo a korunu, nese si od trůnu.

Převznešeně kráčí král, kampak? Aby kraloval.

Autor: Stehlík, Lada
Zdroj: Ladovy veselé učebnice

Chobotnice
Kdopak je to? Chobotnice.
Chobotnic je v moři více,

ale jenom tahle malá
na hladinu vyplavala.

Tolik byla zvědavá.
Až pozná, že jsem to já,
chapadlem mi zamává.

Autor:M. Zinnerová

Opice
Gorily a opice, ty dovádí velice

skáčou, lezou, dupají, banány si loupají.

Želva
Želví pra pra prababička motá přízi do klubíčka, 
že pro pra pra pravnoučky uštrikuje kloboučky. 

Tukan
Panímáma tukaní má dvě vejce v kukani. 

Ťuk, ťuk , ozývá se z nich, tep srdíček tukaních. 

Zebra
Paní zebro, na slovíčko , kde jste koupila to tričko? 

Nekoupila, dostala. Nosím ho už od mala. 

Tučňáci
Honem, vypnout prsa a narovnat záda! Tučňáky dnes čeká promenáda. 

Obléknout si žakety a fraky. A co tučňáčata? Těm je dají taky.

Autor: Jiří Žáček
Zdroj: Abeceda zvířátek



V druhé části týdne budeme probírat tradice Filipojakubské noci.
Nechám na Vás, co všechno budete chtít dětem předat za informace z daných třech textů.

Pakliže to shrnete do pár vět, je to úplně v pořádku :-)





Všech se ale bude týkat básnička s kreslením, ať zase trochu procvičíme úchop a jemnou 
motoriku. Příloha č.9 Čarodějnické kreslení

V příloze č. 10 zasílám šablonku na čarodějnici na koštěti – výtvarné tvoření
Potřebovat budete pouze tužky, nůžky a lepidlo, dva černé měkké papíry, jeden bílý papír
Postup: šablonu měsíce, si děti vystřihnou a obkreslí na bílý papír, s vystřihnutím 
čarodějnice budou potřebovat dopomoc, poté si ji obkreslí na černý papír a nalepí do středu 
kulatého měsíce a ten následně nalepí na černou A4.

Hádanky:

Zlatý jelen vyskakuje, sto jazyků vyplazuje.
Dáš mu dříví – vesele tancuje, dáš mu vodu – parohy zhazuje.
Jsem-li na střeše, smutně se díváš, jsem-li v kamnech, rád mě míváš.
Rád jím dříví, celý les mě živí.
Nikdy, nikdy nezahálím, říkají, že tuze pálím
- - - OHEŇ - - -

Přišel k nám host, 
co v lese vzrost, 
zatočil se po světnici, 
praštil sebou pod lavici.
- - - KOŠTĚ - - -


