
Téma: Kdo žije u potoků, řek a rybníků 
Kde? Ve velké třídě Sluníčka                   

Kdy? 12. 4. - 16. 4. 2021 

Cíle: 
 získávání poznatků o zvířatech žijících ve volné přírodě  
 rozvíjet v dětech pocit sounáležitosti s živou přírodou a schopnosti vážit si života ve všech jeho 

formách, osvojovat si jednoduché dovednosti potřebné k ochraně přírody 
 Jaké zvuky zvířata vydávají, čím se živí 
 Zjistit, jaký je vztah člověka a zvířete, probouzet v sobě lásku ke zvířeti.  
 Seznámit se s možnostmi ochrany zvířat, péče o ně, chování k volně pobíhajícím zvířatům 
 Opakování domácích zvířat a jejich mláďat 
 Dbát na správné adaptační podmínky 

 
Povídáme si: 

 Jaká zvířata můžeš vidět kolem řeky, rybníku nebo potoku, zvládneš je pojmenovat? 

 Jaká vydávají zvířata zvuky, jak vypadají, co je jejich potrava, kde bydlí 

 Přirovnání : charakteristika zvířat 
Mlaská u jídla jako...prasátko 

Chodí zmoklá jako...slepice 

Drápe jako...kočka 

Ten je silný jako...kůň 

Je němý jako…Ryba 

Skáče jako… žába 

      Má dlouhé nohy jako…čáp 

 tvoření zdrobnělin a rytmizace tleskáním slov (žába-žabička), určování prvního, posledního 
písmenka 

 prohlížení encyklopedií a rozmluva nad nimi o zvířatech 
 co do vody patří a co nepatří 
 povídáme si o tom, jak se nám líbila distanční výuka, co se nám líbilo a nelíbilo na tom, že jsme byli 

doma, že jsme neviděli naše školkové kamarády, na co jsme se těšili do školky 

Básnička 

Čáp je velký pták,                               (velký kruh před tělem) 

dělá klapy, klap.                                 (ruce klapou před tělem) 

Umí stát na jedné noze,                      (stoj na jedné noze) 

umí létat po obloze.                            (ruce jako křídla létají) 

Hnízdo staví na komíně,                     (ruce nad hlavu) 

rozhlíží se po krajině.                         (ruka k čelu, jako když koukáme do dálky) 

Pak si potichoučku vyčká                   (prst na ústa, jako když máme být potichu a šeptáme) 

na žabičku u rybníčka. 

Písnička 

Krávy, krávy – Zdeněk Svěrák (vymýšlení dalších zvířat do textu) 



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

 

Pohybová hra  

 čáp ztratil čepičku 

 na čápa a žáby 

 na farmáře 

 na rybáře 

 adaptační hry 

Cvičíme 

Cvičíme jako zvířátka (kočka, čáp, pes, kůň, žába, husa, ryba, had, vážka) 

Tvoříme – společná práce rybník, okolo ryby, žáby, vážky, škeble…. 

Pracovní list – žába- horní oblouk, vlnky na rybníce, rybí šupiny, počítání se žabkami 

Kresba s básničkou 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


