
Týdenní vzdělávací nabídka 

Třída: 3. - Koťátka              Jméno: Uhlíková Zuzana  

                                                                                              Vágnerová Kateřina               

                                                                          Bemová Andrea 

Měsíc: Duben2020                                                                 

Týden: 13.4. - 17.4. 2020 

 Téma:   Mláďata světa 

Podtéma:  Za zvířátky po planetě Zemi (exotická zvířata, ZOO) 

                      

 Záměr    : poznávat domácí a hospodářská zvířata, jejich užitek pro lidi a domácnost. Poznávat 

a pozorovat vše živé okolo nás, umět pojmenovat mláďata a rodiče zvířat. Poznávat zvuky a 

řeč zvířat. 

EVVO: Seznámení se s neznámým prostředím – světadíly a život na nich. 

Vzdělávací nabídka: procvičování znalostí základních vlastností a užitků domácích a 

hospodářských zvířat, vést děti k výtvarnému vyjádření zvířecí figury (papír, modelovací hmota, 

keramická hlína a jiné materiály, pomůcky k tvorbě). Seznámit děti s druhy zvířat žijícími na 

louce, na poli, v lese, na farmě, v ZOO. Společným povídáním rozlišovat jednotlivé druhy zvířat, 

rozlišovat zvuky zvířat pomocí IT, TV, PC, na CD a pozorováním v okolí. Třídění obrázků zvířat 

dle určitých znaků, skupinové a individuální vyprávění o vlastních prožitcích z návštěvy lesa, 

louky, ZOO, statku, dvorku a parku. Vytváření koláže z přírodnin, poznávání některých ptáků, 

vyhledávání obrázků v encyklopediích, v dětských knihách a časopisech. Seznamování dětí s 

druhy zvířat žijících v Africe (cizokrajná zvířata Světa a ZOO). Prověřit zda děti znají nebo 

doma mají některé druhy exotických zvířat např. papoušky, rybičky atd... Seznamovat a 

upozorňovat děti o bezpečné manipulaci se zvířetem – zranění cizím zvířetem (kousnutí) nebo 

naše zranění zvířátka nevhodnou manipulací. Seznamovat děti s pojmem životní prostředí a jeho 

ochranou, seznamovat děti s problémem ohrožených zvířat, pozorováním zvířat v jejich přirozeném 

prostředí (návštěva farmy, zoo, lupou v trávě, sledováním v lese atd....). Seznamování dětí s tradicí 

Velikonoc a čarodějnic (13.4. a 30.4) 

Dítě a jeho tělo: 

- u malých dětí stále procvičovat  jednoduché 

 sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování a oblékání. 

- p ohybové činnosti : opakovat předvedený cvik 

dospělou osobou – napodobovat pohyb zvířat ze 

ZOO: chůzi čápa (kolena vysoko a dlouhé 

kroky), skoky a poskoky opičky, dupání a těžké 

kroky slona, klek na čtyři končetiny (chůze 

kočkovité šelmy lva, tygra....), úklon a sáhnutí 

na  podlahu dlaněmi, prsty rukou (pštros si 

schovává hlavu do písku) 

- spontánně vyprávět své zážitky z návštěvy 

ZOO,Lesoparku. Pokud děti neměly možnost 



být v ZOO, popisovat zvířátka ve vámi 

dostupných knihách, obrázcích...... 

- zpívat písně společně (s rodiči), zpěv 

doprovázetpohybem. Seznámit se s novými 

písněmi Travička zelená, Jaro, jaro, Na jaře, čáp 

jede v kočáře, Šel zahradník, Prší, prší, Kočka 

leze dírou, Skákal pes, Když jsem já sloužil to 

první léto atd..... 

- pracovní činnosti: modelovat dle vlastní 

fantazie nebo vzoru maminky hnětením a 

mačkáním, pokusit se vytvořit zvířata, zvířecí 

figury. Pomocí malé a větší kuličky vytvořit 

slona, na hlavu připevnit hada jako chobot a dvě 

malé placičky jako uši atd... Pro nejmenší děti 

pouze kuličky, válečky, hady a placky. 

- grafomotorické cvičení na větší ploše papíru a 

na pracovních listech –  dbát na správný úchop a 

sklon kresebného materiálu, na správné sezení u 

stolu, vést stopu po vyznačené linii obrázku,  

- grafické činnosti: samostatně kreslit nejlépe 

pomocí silných trojhranných pastelek – graficky 

zachytit dle svých dovedností a fantazie zvířecí 

figury......kreslit figuru podle vzoru (jednoduchá 

kresba pomocí kruhů a koleček) 

Dítě a jeho psychika: 

- společné povídání  s plyšovým zvířátkem 

(zvířátka občas měnit):  slovně popisovat a 

pojmenovat obrázky exotických zvířat v knize, 

v televizi atd...( jakou mají barvu, čím se živí, 

kde asi žijí). Využít pohádku Madagaskar.  

Vyslovovat a znát své jméno, věk a bydliště, 

pojmenovat věci kolem sebe.  Opakovat 

naučené básně a učit se novou báseň Kráva, 

Hody hody 

- Vykreslovat pracovní listy zvířátek ze ZOO, 

dbát na pečlivost, nepřesahovat linie obrázku a 

správně držet pastelku, vhodně volit barvy (šedý 

slon, zelený krokodýl, barevný papoušek atd...) 

- Kolektivní logopedická intervence: DC – 

dlouhý nádech a zadržet chvilku dech,  prudký 

výdech – foukáme do peříčka papoušků, nádech 

nosem – cítíme vůni banánů u klece opiček.  AC 

– napodobovat zvuky hospodářských, ale také 



exotických zvířátek: bééé, búúú, haf, mňau, 

chro,chro, íhaha, káč káč, gagaga, řev lva, zvuk 

kopyt zebry atd..., zíváme jako zvířátka, která se 

na jaře probouzí. GM – hladit spodní i vrchní 

zuby špičkou  jazyka ( krokodýl si počítá zuby) 

Dítě a ten druhý: 

- konstruktivní a manipulační činnosti, volné 

hrydětí, tvořit jednoduché celky z kostek a 

stavebnic – tvořit farmu a ohrady pro 

zvířátka 

z kostek a stavebnic, námětové hry Na farmu,  

Na ZOO 

- pozorný poslech libovolné čtené pohádky, 

relaxace při poslechu, udržení pozornosti a 

rozvoj soustředění, listovat v knize, vyprávět děj 

pohádky dle vlastních slov a obrázků. - 

procvičovat prostorovou  a pravolevou orientaci: 

umisťovat plyšovou hračku dle pokynu 

maminky (jiného člena rodiny) na, pod, vedle, 

za, před, vpravo, na levou stranu atd..... 

 

Grafomotorické cvičení:                           Básně:     opakovat: Březen                                              

                                                                                     nová báseň:  Kravička, Hody hody    

                                                                                                            Zajíčkova koleda 

Dítě a společnost: 

-  tvořivě využívat barevný papír k výrobě  

koláže PAPOUŠKA. Nakreslit nebo obkreslit 

libovolně velké kruhy na různě barevný  

papír. Nácvik stříhání a držení nůžek - kruhy  

vystřihnout, některé rozpůlit na dvě poloviny  

a dle vzoru uvedeného v příloze lepit  

papouška. 

Dítě a svět: 

-  volně si hrát a radovat se z pohybu venku  

( dětská hřiště, park, zahrady ) 

-  vyhledávat ve svém okolí (okraj města)  

domácí a hospodářská zvířata 

-  všímat si venku nepořádku kolem nás a  

určovat kam patří nejrůznější odpad (do jaké  

popelnice ukládáme....). 



 

 

                 

                                                              Slon                                                                  Pštros 

Papoušek 

                                                                                                  

                                                                                           

                                                                                                    

                                                 Krokodýl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha k výtvarné práci s dětmi doma – papoušek z kruhů 

 
 

 



Škola kreslení 

 

 

 



Grafomotorické cvičení 

 



 



 



 



Pohybové hry pro cvičení doma: 

 



 



 



 


