Tento týden bychom si povídali o zvířátkách a jejich mláďatech

Jaro na dvorku či na farmě
Cílem je získávání poznatků o domácích a hospodářských zvířatech, jejich mláďatech.
Získávání pozitivního vztahu ke zvířatům a učení se chránit vše živé. Uvědomění si, že
některá zvířata se chovají pro užitek.
Jak mluví zvířátka
To, co já vám dneska povím, bude krátká pohádka a my se v ní naučíme, jakpak mluví
zvířátka. Byl vám jednou jeden statek, plný rodin od zvířátek. Byli tu pejskové, kočky, slepice,
ovce, krávy, dokonce i prasátka, a teď když to všechno víte, začne naše pohádka.
Pejsek Bobík u boudy stál, štěňátka svá k sobě zval.
A jak na ně zavolal? No přece … (děti dokončí větu - předvedou štěkání pejska)
Kousek opodál Micka na sluníčku spala a pak, když se probudila, na koťátka zavolala.
A jak na ně zavolala? No přece …(předvést mňoukání)
V chlívku zase prasátko pořád by se cpalo, když na chvíli přestalo, na selátka volalo.
A jak na ně zavolalo? Přece pěkně …(předvést chrochtání)
Ovečka za humny travičku spásala, a když se dost napásla, na jehňátka volala.
Jenže byla daleko, a tak trochu ječela.
A jak? Přece … (předvést bečení)
Zrovinka okolo slepice běžela, najednou se zastaví, svoje děti vidí stěží. Jen plakat je slyšela.
A jak na ni děti volaly? No přece …(předvést kdákání)
Ještě v maštali kráva stála. A telátko v koutě? Teprve stát se učí.
A co přitom povídá? Inu, prostě … (předvést bučení)
Práce s pohádkou
 Která zvířátka v pohádce vystupovala (pejsek, kočička, prasátko, ovečka, slepička,
kravička)
 Pamatuješ si, jak se které zvířátko projevuje? Zkus to znovu předvést

Kdo by si přece jenom nevěděl rady, může se podívat sem:
https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y

Cvičení s říkankou – pohybové činnosti








Půjdeme se podívat na dvoreček
předvádíme chůzi na básničku
Pojďte se mnou na dvoreček,
znám tam každý kout.
Můžete si tam zvířátka,
pěkně prohlédnout.

Podívej, kdo leze ze vrátek? Kočička
předvádíme lezení na básničku
Kdo to leze ze vrátek
tam a zase nazpátek?
To ta naše kočička
hledá zase klubíčka.

Kdopak to číhá na kočičku? To je přece kocour!
Kočičko, utíkej!
předvádíme běh na písničku dle melodie známé písně
,,Utíkej, Káčo, utíkej“
Utíkej, kočko, utíkej, utíkej,
honí tě kocour divokej, divokej.
Raději chytej myšičku, myšičku,
co schovává se v pelíšku, v pelíšku.

Pozor, ať nezašlápneme malé kačenky!
předvádíme chůzi ve dřepu na básničku
Káčátka se batolí,
vůbec nic je nebolí.
Chodí tam i nazpátek,
ale nesmí ze vrátek.

Sluchové vnímání
Poslechni si pohádku „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“. Pozorně
si prohlédni obrázky a zakroužkuj ta zvířátka, která byla v pohádce.
https://www.youtube.com/watch?v=pV05C_t0vu8

Zrakové vnímání - Najdeš zvířátku správný stín? Zakroužkuj ho.

Vystřihni si jednotlivé obrázky dole a nelep je do tabulky podle směru
šipek. Se stříháním ti může pomoci rodič.
Poznáš
správný
směr

LABYRINT – ORIENTACE V PROSTORU
Kuřátka se zatoulala. Najdeš cestu, kterou se dostanou zpět ke své mamince?
Nejprve si cestu projdi pomocí prstu. Pokud už víš kudy, vyznač cestu
pastelkou. Zvířátka můžeš vybarvit.

Co zvířátka ráda jedí? Spoj čarou zvířátko a jeho oblíbenou potravu.

kukuřice

tráva

pšenice

kost

seno

Spočítej vždy řadu stejných zvířátek a vybarvi stejný počet koleček






Spočítej puntíky a zakroužkuj stejný počet hus

Hádej, hádej hadači – zvířátka dole vystřihni a dolep je ke správné hádance
Víte, kdo tam nahlas štěká,
kdo zloděje v noci leká,
kdo uhlídá dům i ves?
Ano, správně je to _____.

Obilí i zrnko máku
hned si vezme do zobáku.
Za to snáší vajíčka.
Kdo pak je to? _______

Je to zvíře chrochtavé,
neustále špinavé.
Navíc není králem v kráse!
Poznali jste? Je to ________.

Vidí myšku, hned ji chytí,
očima si při tom svítí.
Každý kluk i holčička
ví, že je to _________.

Trávu mění na mlíčko,
k tomu bučí maličko.
Poznali jste? Sláva!
Je to totiž ______.

Grafomotorika – ovály
Obtahuj vajíčka, ať má radost slepička. Můžeš střídat barvičky a nezapomeň, jak
správně držet tužku – „zobáček“.

Poznáš písničku? Pokud ano, ukazuj si a zpívej podle obrázků.
Kdo nepoznal, nevadí, může si ji poslechnout.

https://www.youtube.com/watch?v=o7-VGTUtbDo

https://www.youtube.com/watch?v=DUW1t_teQDI

https://www.youtube.com/watch?v=RynBixeMjZ4

https://www.youtube.com/watch?v=gjpcb0d2uXY

Může zpívat celá rodina:
https://www.youtube.com/watch?v=2QGVK-KwC-w

Některá zvířátka se chovají pro užitek – najdi ho na obrázku a zakroužkuj

Zvířecí mláďátka – zvládneš je pojmenovat?
Pokus se maminku i mláďátko vytleskat

Pracovní činnosti - Malý tvořitel

Další náměty na tvoření

Zkus si z věcí, které máš
doma (lego či jiná stavebnice)
postavit ohradu nebo
domeček pro zvířátka.
Můžeš nám nakreslit své
oblíbené zvířátko a později ho
přinést do školky. Rádi si to
všichni prohlédneme.

Toť vše. Přejeme hodně zdaru při plnění úkolů. Určitě se ti to podaří.

