
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 20. 4. – 24. 4. 2020 

I. TŘÍDA: MYŠKY 

 

TÉMA: Mláďata světa  PODTÉMA: Za zvířátky po planetě zemi (zoo) 
 

Pohádka z pralesa 

Prales není jen tak les – nevěříš-li, tak tam vlez! 

 Tak se to zpívá v jedné pralesní písničce. A kdo se jenom trošku bojí, 

ať radši věří a do pralesa neleze. Protože stromy tam rostou div ne do nebe 

a jejich koruny jsou tak husté, že broučci dole na zemi znají sluníčko jen 

z vyprávění. 

 Však taky hned na kraji pralesa číhá krajta u houští a nikoho tam nepouští, 

protože kdo tam nebydlí, určitě by zabloudil tak důkladně, že by se už jakživ 

nenašel. 

 Ale pohádky se v pralese vyprávějí zrovna tak jako v tom obyčejném lese, 

co roste u vás za chalupou. Třeba ta o nespavém tygříkovi. 

 Ten tygřík se jmenoval Jiřík a moc nerad večer usínal. Jak ho máma uložila 

do postýlky, začal vrnět a škvrnět, vrtěl se a hemžil, pohopsával, pofňukával, 

jedním očkem pojukával – jen usnout ho nenapadlo. 

 Tygří maminka už si nevěděla rady. Ale čel kolem krokodýl a poradil: „Paní! 

To nevíte, jak uspat kluka? Musíte mu přece povědět pohádku! Nejlíp nějakou 

smutnou, třeba tu, jak byl jeden tygřík a ukousli mu ocásek.“ 

 „Uááááá! Uááááá!“ rozbrečel se tygřík Jiřík, Jak to uslyšel, a nebyl vůbec 

k utišení. 

 „Že si necháte takhle strašit dítě!“ hubovala stará opice. „Dítěti se musí 

vyprávět něco veselého. Třeba jak byl jeden tygřík, co měl sedm ocásků.“ 



 „Chu chu chu chuííí!“ rozesmál se tygřík Jiřík a teď už nebyl teprve k utišení! 

„To mají být pohádky před spaním?“ dopálil se starý moudrý papoušek a začal 

povídat sám: 

 „Povídám, povídám pohádku o maličkém tygřátku. Jen si lehlo, pěkně spalo, 

nezlobilo, neplakalo –„ 

 A dál už povídat nemusel. Tygřík Jiřík spal. Tak pst, tiše – ať ho mámě 

tygřici nevzbudíme! (Sluníčko, roč. 16, č.11) 

 

Jaká zvířátka byla v pohádce? 

Co se tygříkovi nechtělo? 

Proč se rozbrečel? 

Proč se smál? 

Kdo ho nakonec uspal? 

Co je to prales?  

 

Hádanky 

Kouká na svět z velké výšky,  

kožich barvy pampelišky, 

na něm hnědé záplaty, 

až šest metrů po paty. 

(Žirafa) 

 

Copak je to za zvíře? 

Uši má jak vějíře. 

Při mávání ochlazují, 

Mouchy šupem odletují. 

K tomu dlouhou hadici, 

tělo v horku kropící. 

(slon) 

Říkadlo 

Had leze z díry, 

 vystrkuje kníry. 

 Za ním leze hadice, 

 má červené střevíce. 

 Bába se ho lekla, 

 na kolena klekla. 

 

 (do vody utekla). 

 Nic se bábo nelekej, 

 na kolena neklekej. 

 (do vody neutíkej). 

 Já jsem přece hodný had, 

 já mám všechny děti rád. 

 

 



OPICE SKOTAČÍ 

Dovedete to také? 

Jen to zkuste. 

 Poskok z nohy na nohu (volná noha se pokrčí), paže volně podél těla; přeskoky 

mezery, představíme si, že skáčeme z kamene na kámen 

 Vytahování na větev – výskoky s dosahováním na papírové proužky zavěšené na 

„laně“, (můžete držet v ruce a třást s nimi) ve výši dosahu vyskakujícího dítěte; 

 Kolébání na zádech „ve svázaném uzlíčku“ – držení pod koleny nejlépe na měkké 

podložce;  

 Vykopávání – na všech čtyřech odrazem snožmo (obě nohy najednou) zanožit, 

nohy v kolenou pokrčeny 

 

JAK CVIČÍ LVI 

Zahrajte si na lva 

 Kroutí hlavou dokola, otáčení hlavy vpravo, vlevo, turecký sed, ruce na kolenou 

 Spal na bříšku, povolený leh na břiše, hlava leží na složených rukou; 

 ve spaní se otočil, obrat na bok, na záda, na bok na břicho … svalstvo v lehu na 

zádech a břiše uvolněné 

 

 

 

 

Tvoření z papíru: 

1. Obkresli ruku 8x 

2. obkresli kruh 20-25 cm 

3. vystřihni 

4. Vybarvi 

5. nalep 

6. dokresli oči, čumák a tlamu 

 



Píseň:  

Odkaz, cvičení s Míšou a její píseň „Sloník Toník“: 

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

 

Text: 

U zelené tůně válelo se slůně a jak to bylo dál? 

 U zelené tůně válelo se slůně a každý se mu smál. 

 Chi-chi-chí cha-cha-chá a na slona si hrál 

 Chi-chi-chí cha-cha-chá a na slona si hrál  

 

Máma s tátou ještě spí a možná se jim zdá 

 co malý sloník jménem Toník za lubem zas má 

 Rozhodl se brzy ráno, že si vyjde do světa, 

co to zase vymyslel ten malý sloní popleta?  

 

Potichoučku našlapuje běží kolem myš 

aaaa 

 Co se děje? co se stalo? Mami ještě spíš! 

U zelené tůně válelo se slůně a jak to bylo dál? 

 U zelené tůně válelo se slůně a každý se mu smál. 

 Chi-chi-chí cha-cha-chá a na slona si hrál 

 Chi-chi-chí cha-cha-chá a na slona si hrál  

 

Včera přišel s velkou dírou, přeskakoval malý plot, 

 dneska zase plaval v řece, přišel domů bez kalhot. 

 S kamarádem hrošíkem si hraje hrozně rád, 

 vymýšlejí lumpárny a pak se jim chce spát.  

 

 

 



Potichoučku našlapuje běží kolem myš 

aaaa 

 Co se děje? co se stalo? Mami ještě spíš!  

 

U zelené tůně válelo se slůně a jak to bylo dál? 

 U zelené tůně válelo se slůně a každý se mu smál. 

 Chi-chi-chí cha-cha-chá a na slona si hrál 

 Chi-chi-chí cha-cha-chá a na slona si hrál  

 

Když se večer sloník Toník do postýlky ukládá, 

 maminka ho pohladí a překují ho na záda 

 z pod peřiny vykoukne mu neposedná nožička, 

 pomalu se zavírají velká slůní očička.  

 

Možná se mu zdá ten sen, jak běží kolem myš! 

aaaa 

 Co je zase Toníku? Já myslela že spíš!  

 

U zelené tůně válelo se slůně a jak to bylo dál? 

 U zelené tůně válelo se slůně a každý se mu smál. 

 Chi-chi-chí cha-cha-chá a na slona si hrál 

 Chi-chi-chí cha-cha-chá a na slona si hrál 

 

Záměr: 

 společné povídání o zvířatech ze ZOO,  

 třídění obrázků zvířat dle určitých znaků (hmyz, lesní a ZOO) 

 vyprávění o vlastních prožitcích z návštěvy ZOO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slon  

africký, indický a pralesní; Chobot používá k dýchání, čichání, pití a sprchování, ale také 

k podávání potravy (větve) 

Lev  

žijí a loví společně ve smečkách (vysvětlit), většinou loví lvice, která je hbitější (nemá 

hřívu), lev chrání smečku a střeží kořist (vysvětlit) 



Žirafa 

Nejvyšší ze všech suchozemských živočichů až (6 m). Živí se listy stromů a keřů. 

Tygr   

umí skvěle plavat a uloví i velkého krokodýla, tygří řev je slyšet až na vzdálenost 3 

kilometrů (pokuste se dětem přirovnat, kam až je slyšet) 

Zebra  

V horkém vzduchu se zebrám rozmazávají pruhy, tím matou nepřítele, protože není vidět 

obrys těla. Otázkou je, jestli je bílá s černými pruhy (říkají Evropané) či černá s bílými 

pruhy (říkají Afričané); zeptejte se děti, co si myslí 

Opice 

před deštěm a na jeho začátku tančí deštný tanec. V ZOO můžeme vidět, jak skáčou ze 

stromu na strom. 

Tučňák  

umí plavat, chytat ryby, mládě se líhne z vejce, o které se starají oba rodiče 

Had 

vyhřívá se rád na sluníčku, před rychlím růstem svléká starou kůži. 

Krokodýl 

je predátor(dravec), to znamená, že loví jiné živočichy, kteří mu slouží jako potrava. 

Velbloud 

rozlišujeme dva druhy velbloudů, dvouhrbé a jednohrbé. Velbloudí vlna se nemusí stříhat, 

sama opadá, z jednohrbého je hrubší a používá se na výrobu koberců, z dvouhrbého je 

jemnější, používá se na kabáty přikrývky (zkuste si porovnat na některém materiálu, co 

je hrubé a co jemné) 

Hroch 

Hroší kůže je po vyschnutí tak tvrdá, že by se s ní mohlo řezat. Značí si své teritorium 

močí a trusem, skoro jako pes, ale hroch vše ještě ocáskem rozmete do okolí. 

 

 

 


