
 

Téma: Poznáváme domácí zvířata a 

jejich mláďata 

Třída: Malá třída Kuřátek 

Termín: 20. – 24. 4. 2020 

 

 

Povídáme si: 

Jaké známe domácí zvířata? 

Co nám zvířátka dávají? (kravička- mléko, ovce- vlnu, slepice – vejce..) 

Jak se správně staráme o zvířátka? Co jí? Co pijí? 

Jak se říká ,,panu doktoru“ pro kravičky, pejsky..? 

Jak vypadá hospodářství? 

Jak se říká mláďátkům od kravičky, pejska, slepičky..? 

Dále můžeme využit následující tabulky: 

 

Pokládáme dítěti otázky: Jak ,,dělá“ kravička, jak se říká jejím mláďátkům, jak se 

nazývá tatínek těchto mláďátek ….? 



Básnička na celý týden: 

Kohoutek kokrhá, 

slepička kdáče, 

panímáma do komůrky, 

pro vajíčko skáče! 

Písnička: 

 

 

 



Kratší písnička s pohybem (dětmi oblíbená): 

https://www.youtube.com/watch?v=-v8AS63ESWk 

Malujeme: 

 

 

 

Postup: Dítěti natřeme ruku temperou, vynecháme natření palce, dítě obtiskne 

svou ruku, místo palce namalujeme hlavu prasátka, ihned za obtiskem malíčku 

domalujeme ocásek, po zaschnutí dolepíme oči a nos, případně domalujeme 

fixem, ten dále využijeme na domalování dolní části nožiček. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-v8AS63ESWk


 

Postup: Dítěti natřeme ruku temperou (pouze bílou), dítě obtiskne celou ruku, 

včetně všech prstů, za malíček domalujeme ocásek, palec přemalujeme na 

hlavičku a nos kravičky, po zaschnutí černou tempero domalujeme skvrny, dolní 

části nohou a dolepíme oči, lze domalovat fixem. 

 

 

 



 

Postup: Dítěti natřeme ruku žlutou temperou, dítě ruku obtiskne, z palce nám 

vznikne hlava slepičky, domalujeme zobáček, oko, nožičky dle obrázku. 

Kuřátka jsou vytvořeny z obtisku prstů, domalujeme zobáček a další náležitosti 

dle obrázku. 

Pohybová hra: ,,Najdi zvířátko, které jsi namaloval“ 

- Dítě zavře oči, rodič uschová obrázek, který namaloval, kdekoliv po 

místnosti, kde se dítě nachází, dítě pak může obrázek hledat, když 

obrázek najde, lze hru opakovat. 

 

 

 

 



Doplňkové činnosti:  

- Kde bydlí zvířátka? Spoj čarou zvířátko s jeho domečkem. 

 

 

 



- Jaká hlavička patří k tělu? Spoj čarou, ať je zvířátko kompletní. 

 

 

 

 



- Víš, jak zvířátko vypadá zepředu? A co zezadu? Spoj čarou. 

 

 

 

 



-Pexeso (vytisknout ve dvou vyhotoveních) 

 

 



- Zvuky zvířat si můžeme procvičit na těchto odkazech: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd3mjwjG2ZU 

https://www.youtube.com/watch?v=DCCeUF01ICg 

- Pohádka Zvířátka z farmy 

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

Omalovánka: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd3mjwjG2ZU
https://www.youtube.com/watch?v=DCCeUF01ICg
https://www.youtube.com/watch?v=pvbEECPfSdE

