
 

 

 

 

Milé děti, tento týden si budeme povídat o domácích 

zvířátkách, která máme všichni moc rádi.  

Užijeme si týden plný zábavy a tvoření. 

Přejeme Vám mnoho úspěchů při plnění úkolů, a spoustu  

hezkých chvil spolu s našimi zvířecími kamarády. 

 

 

 

Cílem tohoto tématu je rozvoj: 

• Rozumové a citové oblasti 

• Výchova prožitkem a environmentální výchova 
• Předmatematická gramotnost 

• Jemná motorika, myšlení a řeč 

• Komunikativní dovednost, artikulace, paměť 



Pondělí -  seznamujeme se se zvířecími kamarády 

 

Na úvod našeho povídání o zvířátkách, si s maminkou nebo tatínkem přečti 

pohádku: „ Jak zvířátka vytrestala sama sebe“ 

 

Zkus si s rodiči popovídat o pohádce a zodpověz tyto otázky: 

• Jaká zvířátka byla v příběhu? 

• Jakou práci zvířátka na statku vykonávají? 

• Jaká další zvířátka mohou na statku žít? 

• Kdo na statku pracuje a co dělá? 

 

Tvořivá hra: 

 „Na farmu “ - postav si doma v pokojíčku z kostiček koutek pro zvířátka 

(pokud budeš mít možnost, vyfoť a pošli na mail info@msnovedomky.cz) 

 

Taneček: 

 Pro pobavení a protažení si zacvič s písničkou od Míši Růžičkové – „Na zvířecí 

poradě“ – snaž se napodobit zvířátka 

(https://www.youtube.com/watch?v=vWZllnmwaQM) 

 

Zvířátko: 

Na závěr tohoto dne si nakresli své oblíbené zvířátko (domácího mazlíčka). 

Nezapomeň si obrázek uložit a přinést do MŠ. 

 

 

 

 

 

 

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


Jak zvířátka vytrestala sama sebe  

Na jednom statku žilo šest zvířátek – pejsek, kočička, koza, beránek, kachna a 

slepička. Každý si dělal svou práci a tak to trvalo dlouhá léta. Až jednou se 

zvířátka spolu pohádala a začala si vyčítat, že ten druhý má lehčí práci. Nakonec 

se rozhodli, že udělají zkoušku, kdo z nich bude mít pravdu.  

Rozdělili se na tři skupinky po dvou. Jako první přišli na řadu pejsek s kočičkou. 

Ti dva se dohodli na první výměně práce. Pejsek měl jít chytat myši a kočička 

hlídat do boudy. Pejsek šel tedy do spíže a čekal. Samozřejmě myši okamžitě 

ucítily, že tam není kočka a začalo rodeo. Pejsek pochopitelně neměl šanci. Než 

se vůbec rozehnal, myši už byly schované ve svých dírách ve zdi.  

Kočička zatím byla v boudě, a jelikož byl den, tak se příšerně nudila. Měla tam 

dokonce k ohlodání kosti, ale kdepak kočičí zuby na kosti pro psa.  

Pak přišla na řadu koza s beránkem. Koza šla tedy na pastvu a myslela si, že 

bude dělat to, co vždycky – pást se. Jenomže neměla ani ponětí, že na pastvě je i 

ovčácký pes, který však nebydlel na farmě. Ten ovce zaháněl a koza nestačila 

utíkat, za chvíli měla jazyk až na vestě, jak se říká.  

Beránek byl zatím na pastvě tam, kam chodila koza. Říkal si sám pro sebe, že to 

není nic těžkého, v podstatě to samé, co dělá on, až na psa. Jenže přišel čas dát 

mléko, ale kdepak beran a vemínko.  

Nakonec tu byla kachna se slepičkou. Kachna si šla sednout a vysedět vajíčko. 

Pochopitelně, že to dokázala, jenže kachní – jak jinak, kdo kdy viděl, aby 

kachna vyseděla slepičí vejce.  

Slepička šla zatím k jezírku. Chvíli na to koukala a nevěděla, co má dělat. 

Nakonec se pokusila vyplout, ale bez plovacích blan to nešlo.  

Tak byl konec všech zkoušek. Večer si zvířátka spolu sedla a dlouho mlčela. 

Všem byla trochu hanba. Nakonec si všechno vyříkali a uznali, že práce každého 

z nich je důležitá a stejně náročná.  

 

 

 

 

 



Úterý – den s písničkou 

 

Dnešní den si zpříjemníme písničkou „Když jsem já sloužil „kterou známe ze 

školky. 

Pro připomenutí si můžete poslechnout video s písničkou a poté si zkuste 

zazpívat společně s celou rodinou. 

 

Úkoly: 

• Proměň se v muzikanta a pomocí např. vařeček, dřívek …- vyťukávej 

rytmus. 

• Spočítej zvířátka v písničce? 

• Zkus z paměti vyjmenovat zvířátka, jak jdou za sebou tam a zase zpátky. 

• Vybarvi si omalovánku k písničce.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 



Středa – tvoříme prasátko 

 

Při tvoření ti napoví básnička: 

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. 

 

Pomůcky: barevné papíry, nůžky, lepidlo, kružítko ( pokud nemáš, obkresli 

maminčiny talířky), můžeš dozdobit mašličkou, čtyřlístkem, nálepkou… 

 

Výrobek si založ a přines ukázat kamarádům do MŠ. 



Čtvrtek – procvičujeme jazýčky 

 

Úkol: Doplň zvuky do říkanky a rýmuj. 

 

             Nejprve si připomeneme, jaké zvuky zvířátka dělají, pak doplňujeme rýmy 

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 

 

 

Artikulační cvičení – napodobování zvuků: 

 

• kočka – mňau, mňau, mňau – špička jazyka je zapřená o spodní řezáky, střed 

se opírá o patro dutiny ústní, jazyk tvoří placku  

• pes –haf, haf, haf – horními zuby lehce stisknout spodní ret 

• kůň –i hahá, i hahá – střídáme široký úsměv –zuby lehce skousnout a 

maximální rozevření úst 

• prase –chro, chro, chro – rty vytvoří střední kroužek 

• kráva –bú bú bú – rty vytvoří malý kroužek 

• ovce –bé bé bé  – rty se stisknou pevně k sobě a roztáhnou k mírnému 

úsměvu  

• husa –ga ga ga – špička jazyka se sklání dolů a posune se mírně dozadu  

• kachna –kač, kač, kač – zuby se přiblíží k sobě, rty se našpulí  

• slepice –ko ko ko  – rty vytvoří malý kroužek  

• kohout –kykydyký, kykydyký – zuby postavíme na sebe, rty se usmívají 

• kuřátka –píp,píp, píp –rty se stisknou k sobě, roztáhnou do úsměvu a znovu 

stisknou  

• králík –mic, mic, mic – jazyk je opřený za dolními řezáky, rty se roztáhnou 

do úsměvu 

 

 

 

 

 



Cvičení mluvidel s pohádkou: 

Na dvoře 

Na dvoře bydlela spousta domácích zvířat a za vrátky byla zelená travička. 

Vrátka však někdo pevně zavřel. (úsměv, pevný stisk zubů)  

V domku bydlel malý chlapec s maminkou a tatínkem. Ráno se probudil a 

zívl. (maximální rozevření a opět sevření čelistí a rtů) 

Po snídani si pořádně vyčistil zuby. (čištění zubů jazykem) 

Pak vyběhl na zahrádku a za ním proklouzla vrátky i zvířátka – kohouti, 

slepice, kuřata, ovce s beranem i koza s kůzlaty. Chlapec přivedl na pastvu i 

starou krávu. (napodobování hlasů zvířat) 

Zvířátka se napásla, ale měla žízeň. Zahradou se ozývali kohouti, slepice a 

ostatní zvířata. (hlasy zvířat) 

Chlapec přiběhl ke studni a napumpoval vodu. Voda tekla proudem.(úsměv, 

zuby u sebe – ssssssssss) 

Zvířátka se s chutí napila. (mlaskání) 

Jednou chlapec onemocněl a nemohl ven. Slyšel za oknem žíznivá 

zvířátka.(hlasy zvířat) 

Pak uslyšel, jak jim maminka pumpuje vodu, jak voda teče.(úsměv, zuby u 

sebe –sssssss) a radostné mlaskání zvířátek. (mlaskání) 

 

 

 

Pojmenuj zvířátka. Vyjmenuj všechny členy zvířecí rodiny ( kráva-býk-tele). 

Vytleskej slabiky. 



Pátek – hrátky se zvířátky 

Dnešní den začneme poslechem: Jak se zvířátka dorozumívají? 

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

 

Pohybová hra: 

„Všechno lítá, co peří má“ 

 

Hádanky: 

Co je to? Myslíme si nějakou věc, zvíře nebo rostlinu, pro kterou jsou 

charakteristické nějaké znaky (např. má to čtyři nohy, uši, ocas, srst, hlídá dům). 

Vaším úkolem je uhádnout, co je to? 

 

 

Úkol na víkend: 

Vezmi maminku, tatínka a svého sourozence na procházku po okolí. V okolních 

zahrádkách hledej domácí zvířátka. Poslouchej zvuky ptáčků. Pozoruj 

probouzení jarní přírody. 

 

Pokud budeš mít čas a náladu, vypracuj si pracovní listy. Před vypracováním si 

nezapomeň procvičit ruku krouživými pohyby. 

 

 

 

 

 

 

Gratulujeme Ti ke splnění všech úkolů!  

 

 

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


Vyrob si prstové divadlo a zahraj si pohádku. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


