
Domácí zvířátka a jejich mláďata

Nápady na práci na doma

 Návštěva Zoo nebo nějakého statku. Na procházce pozorujeme živočichy, 
které žijí v přírodě a na dvorku. 

 Seznamování s písněmi o zvířatech – Kočka leze dírou, Skákal pes, Koupím 
já si koně vraný, Běžela ovečka, Halí belí, Když jsem já sloužil, Krávy krávy,
Pásla ovečky, Když jsem husy pásala.. a mnoho dalších. (Zkuste s dítětem 
ještě nějaké vymyslet.)

 Omalovánky domácích zvířat 

 Je spoustu přirovnání ke zvířatům. Nějaké si můžete připomenout. 
- Mlaská u jídla jako….
- Chodí zmoklá jako….
- Drápe jako….
- Ten je silný jako…

 Doplňování zvuků do říkadla, rýmování. 
- Pejsek…..do daleka 
- Kráva….., až to hučí 



- Slípka….. na sedláka
- Ovce….. ovčí řečí 
- Kozlík….., že je větší 
- Kočka….. , sova…..
- Prase….., jen to kvičí 
- Oslík….. na oslíka 

 Výtvarná činnost – výroba zvířecí masky na obličej s gumičkou 

 Kresba zvířecí postavy dle říkadla 

ČUNÍK
Tunel uděláme,

kolo do něj dáme,
malou misku od maminky
a na misku dvě rozinky.
Dvě kuličky místo očí,
ať se hlava koukat učí.
Velké uši přilepíme -

a kopýtka dokreslíme,
pak ocásek nahoře:
čuník stojí na dvoře.

KUŘÁTKO 



Nakreslíme vajíčko,
žluté jako sluníčko.

Přidáme dvě nožíčky
a k nim malé prstíčky,
ještě žlutou kuličku,
jako ptačí hlavičku,
očko, malý zobáček

pak nasypem máček,
zobej na dvorečku,
kuřátko - drobečku!

KAČENKA
Zhoupneme se do vysoka,

do daleka, do široka.
Navrch dáme kouličku

s velkou tečkou a lžičku.
Ještě velkou kličku,
k té přidáme špičku.

Na vodu to posadíme -
a kačenku namočíme!

 Pohybová hra – Všechno lítá co peří má (upevňování pojmenování pro 
domácí zvířata) 



 Pohybová a smyslová hra- Na domácí zvířátka (znázorňujeme pohybem a 
zvukem zvíře na obrázku) 

 Hra – Kdo promluvil ? Jeden člen rodiny má zavázané oči, někdo další si 
vybere domácí zvíře, které znárodní zvukem, který vydává. Ten kdo má 
zavázané oči, musí uhodnout, kdo zvuk vydával a jaké zvíře představuje. 

 Tichá pošta – posílání slova šeptem v kruhu od jednoho ke druhému 
(jméno domácího zvířete) 
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