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Ahoj děti!  

Hlásí se Vám zase paní učitelka Míša a Dana. Jak jste si užili Velikonoce? 

Doufáme, že se ti líbili úkoly z minulého týdne. Tento týden si budeme 

povídat o domácích zvířátkách.  

 Paní učitelka Míša vám pár zvířátek ukáže ve videu, pozorně se dívejte: 

https://youtu.be/XF8u84k1G00  

o Otázky k videu: 

 Jak poznáte berana od ovečky? (rohy) 

 Jak se říká místu, kde se chovají králíčci, kde spinkají? (králíkárna) 

 Jakou barvu měl králíček, kterého paní učitelka držela v ruce? 

(černo–bílou) 

 Vyjmenuj, kolik zvířátek vám paní učitelka celkem ukázala (husa, 

ovečky, králíci, holuby, kočka) 

 Co udělaly husy, když uviděly paní učitelku? 

 Jak se říká místu, kde přespávají holoubci? (holubník) 

 

 Co takhle si teď s mámou a táto zahrát hru na poznávání zvířátek? Máma vám 

pustí video, vy se nedívejte na obrazovku a uhádněte, o jaké zvířátko se jedná: 

https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y  

 

  

https://youtu.be/XF8u84k1G00
https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y
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 Děti, pamatujete si, co paní učitelka říkala ve videu o tom, co králíčci jí? Zkus 

zakroužkovat to, co by jim chutnalo, a naopak přeškrtni to, z čeho by jim bylo 

moc špatně. Napovíme ti. Mají rádi všechny rostlinky, i ty sušené jim moc 

chutnají! 
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 V minulých úkolech jsme přiřazovali maminky k jejich mláďátkům, tentokrát si 

procvičíme zvířátka ze dvorečku. Víš, jak se všechna mláďátka jmenují? Spoj je 

s jejich maminkou 
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 Výborně! Za odměnu si teď vybarvi omalovánku. Pojmenuješ všechny zvířátka na 

obrázku? 
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 Tento týden se naučíme písničku, která se jmenuje Krávy, krávy 

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

 

 

 A tady jedna básnička o kravičce: 

Kráva, to je dobytek, 

z něhož máme užitek. 

Na louce se popásává, 

pak nám sladké mléko dává. 

A proč stále bu, bu, bučí? 

Malé tele mluvit učí! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU
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 Děti, víte, že prasátka se rádi rochní v bahně? Dělají to především když je jim 

velké horko, aby se zchladily. Koukněte na tohle video: 

https://www.youtube.com/watch?v=1XdbWcLJgls  

 Bláto má rádo i Prasátko Pepina, můžeš se kouknout na pohádku: 

https://www.youtube.com/watch?v=c1BZqdaFqfE  

 Co takhle si nyní na prasátka zahrát a trošku si s blátem pohrát? 😊 Určitě se ti 

to bude líbit! 

Zábavná aktivita – Zvířátka v blátě 

Potřeby:  Plastová zvířátka (popř. jakékoliv postavičky, které se mohou 

namočit) 

2 x čokoládový puding – Např. Creme Olé - nemusí se vařit a je hned 

hotový 

Velkou plastovou krabici, lavor  

Pěnu do koupele / krémové mýdlo, houbičky, voda 

Připravte puding, ten poté nalijte do plastové nádoby, doprostřed umístěte zvířátka – to 

představuje dvorek s blátem, kde se zvířátka rochní. Vedle blátivého dvorečku 

přichystejte dětem houbičky a lavor s vodou, do které přidejte pěnu.  Až budou zvířátka 

dostatečně špinavá, děti je vykoupou v lavoru. Doporučuji umístit nádoby někam, kde 

nebude vadit mokro 😊 Děti si určitě poradí samy a budou rádi patlat v blátě. 

https://www.youtube.com/watch?v=1XdbWcLJgls
https://www.youtube.com/watch?v=c1BZqdaFqfE
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 Teď si můžeš ještě namalovat prasátko v bahně. Vytiskni si šablonku, čuníka pak 

vybarvi pastelkami a prstíky kolem něj udělat bláto (z prstových barev, nebo 

třeba ze zbytku pudinku) 
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PRACOVNÍ LIST – Najdeš správný stín zvířátka? 
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PRACOVNÍ LIST – zakroužkuj zvířátko, které vypadá jinak, než ostatní zvířatka 

v řadě. Které je jiné? 
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 Děti, víte, jak se rodí kuřátka? Z vajíčka! Než se ale kuřátko ze skořápky 

dostane, je to pěkná fuška. Podívej: 

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

 

 Jestli chceš, jedno takové kuřátko si teď můžeš udělat. Přines si prstové 

barvy nebo temperu, a dlaní či prstíky si udělej takovéhle kuřátko nebo 

slepičku:  

https://www.youtube.com/watch?v=EUEKIQCUJlM
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 kuřátka a slepičky zobou rádi zrní. Nakresli – vytečkuj slepičkám zrníčka 


