
 

 

 

Berušky 
 

 

Milí rodiče a děti, zdravíme Vás a chceme Vám nabídnout pár aktivit, 

které bychom jinak s dětmi dělali v naší školce. Věříme, že se doma 

s dětmi nenudíte a máte čas zahrát si hry, provádíte s nimi domácí 

práce, vaříte, pečete, chodíte na procházky, něco vyrábíte doma či 

pracujete na zahradě. I když Vám každá činnost zabere často více 

času, tak věřte, že i běžná činnost, jako výměna žárovky, nebo praní 

prádla s trpělivým vysvětlením, popisem činnosti a zodpovězením 

otázek je pro dítě velkým přínosem.  

Pokud Vás každodenní rutina ubíjí, nebo si jen chcete zpestřit den, 

můžete využít pár námětů, které jsme pro Vás připravili. Prvním 

tématem je: 

 

MŮJ DOMÁCÍ MAZLÍČEK 
 

O toto téma se zajímáme a 

hovoříme s dětmi průběžně celý 

rok a teď je možnost ho více 

rozvinout. V této době nám 

přinášejí potěšení, mají 

pozitivní vliv na pohodu, 

rozvíjejí komunikaci a hlavně 

nám svým způsobem vrací lásku, 

kterou jim dáváme. 



 

 

1. Zkuste si s dětmi popovídat, co je domácí mazlíček. Pokud 

nějakého máte, ať dítě popíše, co vše je potřeba, aby bylo 

zvířátko spokojené. Od prostředí, ve kterém žije, přes jídlo, po 

případnou návštěvu veterináře. Ať dítě popřemýšlí, jaké další 

zvířátka zná. Která z nich se hodí jako zvířátko pro domácí chov 

a jakou péči bude vyžadovat.  

2. V návaznosti na to si můžete popovídat i o dalších zvířatech. 

„Jaké zvíře by se jako mazlíček nehodilo?“  

„Proč?“ 

„Znáš zvířátko, které je moc malé (velké, nebezpečné, hlučné…) 

aby bylo domácím mazlíčkem?“ 

3. Zkuste, aby Vám dítě popsalo nějakou činnost spojenou 

s domácím mazlíčkem (čištění klece, venčení psa…) Pokud možno 

co nejpodrobněji každý krok. Jde nám o správný dějový sled. 

4. S dětmi si můžete zahrát například pexeso se zvířátky. Pokud 

nemáte, lze stáhnout i na internetu, např. 

https://www.pexeso.net/domaci-zvirata/018D8  

Zvířátka si vytleskejte podle slabik, zkuste se zeptat na první 

písmeno ve slově. „Znáš ještě jiné zvířátko (slovo) na toto 

písmeno?“ 

Zkuste i jiné varianty hry – Vyberte pět, šest obrázků, nechte 

dítě se na ně chvíli podívat. Dítě zavře na chvíli oči, pak otočte 

jednu kartu. „Které zvířátko chybí?“  

5. Můžete vyzkoušet pracovní listy, které jsou níže v nabídce. 

Kromě správného vyřešení je důležité dbát na správný úchop 

tužky, správného přítlaku na podložku. Úroveň grafomotoriky je 

třeba zlepšovat u většiny dětí, převážně pak u těch, které se 

příliš samy nehrnou ke stolu s pastelkami. 

6. Požádejte své dítě o nakreslení zvířátka.  

7. Můžete si zahrát i hru na hádání (podobné aktivitám) zvířat. 

Střídejte pantomimu, slovní popis a kresbu. 

https://www.pexeso.net/domaci-zvirata/018D8


 

 

8. Zkuste s dětmi básničku/písničku: 

 

 

 

 

9. Zkuste i vyrábět  

https://www.youtube.com/watch?v=yMPRGnxH3nY&feature=emb_logo  

Jiří Žáček 

Masožravá kytka 

Máme doma místo psa, 

Kytku masožravou, 

A kdo tomu nevěří, 

ať si vrtí hlavou. 

Má tři párky k snídani, 

Je to kytka cvalík. 

K tomu štěká jako pes, 

Říkáme ji Alík. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yMPRGnxH3nY&feature=emb_logo


 

 

 

 

10. Můžete zkusit poznávat zvuky zvířat 

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

 

Určitě vymyslíte spoustu dalších aktivit, nebo si třeba týden 

zpříjemníte úplně jinak.  

Nezapomínejte na pohyb a vycházky na čerstvém vzduchu. Fyzická i 

psychická stránka člověka, především pak dětí je úzce spojena, a 

pokud je jedna z nich opomíjena, trpí obě.  

Přejeme krásné slunné dny. 

Už se na Vás těšíme. 

Kolektiv z MŠ Moravany.  

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


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


