
Týdenní vzdělávací nabídka 

 

Týden: : 23.3. - 27.3.2020                  třída: IV. Broučci                   

 

 

 

Téma: Rozvíjej se poupátko 

Podtéma: Zvířátka a jejich mláďátka            

 

Vzdělávací nabídka: 

Procvičování znalostí základních vlastností a užitků domácích a hospodářských zvířat, vést 

děti k výtvarnému vyjádření zvířecí figury (papír, modelína, keramická hlína), seznámit děti 

s druhy zvířat žijícími na louce, poli, lese, farmě, společným povídáním rozlišování 

jednotlivých druhů zvířat, rozlišovat zvuky zvířat pomocí pozorování a IT, třídění obrázků 

zvířat dle určitých znaků, skupinové a individuální vyprávění o vlastních prožitcích 

z návštěvy lesa, vytváření koláže, poznávání některých ptáků, vyhledávání obrázků 

v encyklopediích, seznamování dětí s druhy zvířat žijících v zoo, seznamovat děti o bezpečné 

manipulaci se zvířetem, prověřovat zda některé děti znají druhy exotických zvířat, 

seznamovat děti s pojmem životního prostředí a jeho ochranou, seznamovat děti s problémem 

ohrožených zvířat, pozorování zvířat v jejich přirozeném prostředí (návštěva farmy), 

seznámení dětí s tradicemi Čarodějnic. 

 

EVVO: 

Seznámení se s neznámým prostředím (ostatní světadíly a život na nich) 

 

Záměr: 

Poznávat domácí a hospodářská zvířata a jejich využití v domácnosti 

Poznávat vše živé okolo nás 

Umět pojmenovat mládě a maminku zvířátka 

Rozpoznávat zvuky a řeč zvířat 

 

 

 

 

 

 

 



Dítě a jeho tělo: 

 napodobovat pohyby různých zvířátek 

 čarování – budete čarovat zvířátka a děti je budou předvádět 

 pohybová hra „najdi zvíře dle charakteristiky - zvuku“  

pomůcky: obrázky domácích zvířat (kohout, kráva, prase, králík, kůň) 

po herně jsou rozmístěné obrázky zvířat, učitelka, rodič dětem dává otázky, které se týkají 

určitého zvířete, např. ráno nás budí, můžeme na něm jezdit, žije v chlívku, jeho mláďátka 

se nazývají telátka,.), děti hledají dané zvířátko 

 Děti budou zvládat denní běžné činnosti 

 zpívání – Skákal pes, kočka leze dírou, prší, prší, pec nám spadla,...(jako doprovod 

můžete použít například vařečky, pokličky, kostičky, oříšky,...) 

 

Dítě a jeho psychika: 

 Děti budou správně vyslovovat, mluvit zřetelně při básničce Zvířátka a mláďátka 

(může se i zkrátit), může být použito i jako pohybová hra 

Slepičko kdákalko, kuřátka voď.   (chůze v podřepu) 

Husičko kejhalko, s housaty choď.   (chůze vzpřímeně) 

Huňatá ovečko, bílé jehňátko hlídej. (stoj roznožný, kroutíme trupem) 

Strakatá kravičko, mlíčko telátku dávej. (ruce jako rohy, hlavou kýváme nahoru a dolů) 

Koníčku běloušku, hopsa, běž, (cval jako koník) 

s hříbátkem pro oves pojedeš. (sed, jedem na koni) 

 Jaro říkanka 

Táta včera na venku, našel první sněženku, vedle petrklíč, zima už je pryč 

 

 pojmenovávat si zvířátka a jejich mláďátka – přiřazovat je k sobě 

 pracovní, grafomotorické listy 

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/V%c3%9dROBKY_S_D%c4%9aTMI/Velikonoce/Slepi%c4%8dka_z_polystyrenov%c3%a9ho_srd%c3%ad%c4%8dka
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/V%c3%9dROBKY_S_D%c4%9aTMI/Velikonoce/Ku%c5%99%c3%a1tka_z_bur%c3%a1k%c5%af
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e%3a_%c5%bdivo%c4%8dichov%c3%a9_(Animalia)/Kmen%3a_strunatci_(chordata)/Podkmen%3a_obratlovci_(Vertebrata)/T%c5%99%c3%adda%3a_pt%c3%a1ci_(Aves)/Letci/Vrobozob%c3%ad/%c4%8cele%c4%8f%3a_kachnovit%c3%ad_(Anatidae)/Husa_dom%c3%a1c%c3%ad
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/P%c5%99%c3%adroda/Ml%c3%a1%c4%8fata_dom%c3%a1c%c3%adch_a_hospod%c3%a1%c5%99sk%c3%bdch_zv%c3%ad%c5%99at/House
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/V%c3%9dROBKY_S_D%c4%9aTMI/Jaro/Mal%c3%a1_ove%c4%8dka
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/P%c5%99%c3%adroda/Ml%c3%a1%c4%8fata_dom%c3%a1c%c3%adch_a_hospod%c3%a1%c5%99sk%c3%bdch_zv%c3%ad%c5%99at/Jehn%c4%9b
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e%3a_%c5%bdivo%c4%8dichov%c3%a9_(Animalia)/Kmen%3a_strunatci_(chordata)/Podkmen%3a_obratlovci_(Vertebrata)/T%c5%99%c3%adda%3a_savci_(mammalia)/rad_sudokopytnici/celed_turoviti/Druh%3a_Tur_dom%c3%a1c%c3%ad
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/P%c5%99%c3%adroda/Ml%c3%a1%c4%8fata_dom%c3%a1c%c3%adch_a_hospod%c3%a1%c5%99sk%c3%bdch_zv%c3%ad%c5%99at/Tele
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/%c5%98%c3%adkanky/Rozpo%c4%8d%c3%adtadla
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/%c5%98%c3%adkanky/Rozpo%c4%8d%c3%adtadla
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/P%c5%99%c3%adroda/Obiloviny/Oves


 modelování  

 koláže ze zvířátek (stříhání a lepení) 

 můžete si vyrobit kravičky z plastových talířků 

 můžete z kostek postavit farmu 

 venku pozorovat přírodu, jak se probouzí, říkat si změny v přírodě 

 

 

  

můžete namalovat kotě a děti vybarví např. vodovkou 

vyrobit si králíčka z ruličky 

 

 

 



 

 

 

 



 

obrázky na koláž 

 

 

 



 

pracovní list – spoj maminku s mláďátkem 

 

 



 

pracovní list – spoj maminku s mláďátkem 

 

 

 



 

 

můžete spojit a poté vybarvit 

 



 

 

 

Ovečce dodělat vlnu 

 

 

 

 

 

 



 

koťátko potřebuje pomoci dodělat klubíčka 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 


