
 TÉMA: MÁME RÁDI ZVÍŘATA 

6. 4. 2021 – 9. 4. 2021 

 

CÍLE: 

o odpovídat na otázky související s porozuměním čtené pohádky  

o rozvoj řečových schopností 

o poznat a pojmenovat domácí zvířata  

o uvědomovat si vztahy mezi lidmi a zvířaty 

o procvičovat jemnou a hrubou motoriku 

 

                  

ÚTERÝ – 6.4.2021 

„Ahoj děti, jak jste si užily Velikonoce? Podařilo se Vám ozdobit velikonoční vajíčka? Kluci, 

zkoušeli jste plést pomlázky? Kdo doma pekl velikonočního beránka nebo mazanec?“ 

Tyto Velikonoce jsou zvláštní, protože se nemůžeme kvůli viru Covidu  navštěvovat. Chybí 

nám kamarádi, ale doufáme, že už to dlouho trvat nebude a my se společně uvidíme ve 

školce 

Hádanka: 

,,Kdo je, děti, nejlepší přítel člověka? 

Je to pejsek, a určitě děti najdou spoustu odpovědí, proč. Položte dítěti tuto otázku a uvidíte, 

co se dozvíte“ 

,,Poslouchejte, co se stalo v jedné pohádce:“ 

Pohádka O Rekovi 

Byl jednou jeden pejsek, jmenoval se RekJako štěňátko si hrál s dětmi na trávníku. 
když vyrostl, hlídal hospodáři ovce. Hlídal a všechny ovečky uhlídal. Ale jak zestárl, zapomněl 
hospodář na Rekovy dobré služby. Pořídil si nového psa a pejska Reka vyhodil. Rek plakal a 
plakal. Nový pes byl mladý a hezký. Večer, když šel hospodář spát, přikázal psovi, aby hlídal 
ovečky. Hospodář usnul. Začaly se dít věci. 
Přiběhl vlk z lesa a povídal: „Hej, pse, ty máš hlad, já mám hlad, nerozdělíme si jednu ovečku? 
Hospodář nic nepozná.“ Pes souhlasil. 
Ráno, když se hospodář probudil, šel si spočítat své ovečky. Počítal, počítal, ale nemohl se 
dopočítat. Jedna mu pořád chyběla. „No nic, asi se někam zatoulala,“ řekl si. 
Večer si šel lehnout, zase se vše opakovalo. Vlk si se psem rozdělili jednu ovečku. Ráno se 
hospodář zase nemohl dopočítat. Chyběly mu dvě ovečky. Večer tentokrát nešel hospodář spát. 
Počíhal si na psa, co bude dělat. Když viděl, ze se pes dělí o ovečku s vlkem, okamžitě psa 
vyhnal. Hospodář naříkal: „Ach, já hlupák, vyhnal jsem mého dobrého věrného Reka. Ani jedna 
ovečka se mu neztratila, i když byl starý. Půjdu ho hledat.“ 
Ráno vyrazil svého pejska hledat. Našel ho v nedaleké stodole zamuchlaného v kupě sena. 
Hospodář se mu omluvil a zanesl ho zpátky domů. Jestli nezemřeli, tak tam spolu žijí šťastně 
dodnes. 
Barbora Nucová, VI. C 



 Otázky k pohádce:                                                                                                                            

Proč hospodář vyhodil Reka? 

Co myslíš, kdyby byl hospodář starý, vyhodil by ho někdo? 

Jak se chováme ke starým zvířatům? 

Jak se chováme ke starým lidem? 

Každý bude jednou slabý a starý…  

 

 

Poznáš na obrázku pejska německého ovčáka a vlka? V čem se liší? 

 

            

Máme tady obrázek pejska, pojmenuj části jeho těla, kde  ukazují šipky. 

(tlama, čenich, oči, uši, přední tlapky, zadní tlapky, ocas 

 



A zrovna včera pršelo, lilo jak z konve, Rek nadělal v domečku spoustu šlápot…Které stopy 

patří Rekovi a které kočce Míce? 

(Míca je kočka, která zatahuje drápky, Rek má otisky i s drápkami, on je zatáhnout nedokáže) 

Míca            Rek 

 

Podívej se na obrázky, na první pohled jsou stejné, ale….na druhém obrázku něco chybí 

 

            

 

Co myslíš, že by si dal Rek k obědu?  

                              

    

Která slova se rýmují se slovem  PES?  Slova podtrhni 

 LES   BEZ   VČERA   DNES   ZÍTRA    DRES   KOZA   VES   ŠEST   BLECHA 

Na linku opiš slova 

PES                                       KOST                                                     VODÍTKO 

 

 



STŘEDA  - 7.4.2021 
Dnes si, děti, vyrobíme pejska ze skládaného papíru. Technika se jmenuje ORIGAMI. 

Pomůcky: Dva čtvercové  papíry (hnědý nebo černý), fixy, nůžky, lepidlo 

Postup: Podle návodu složte ze čtverce pejskovi hlavu, dokreslete mu čumáček a oči, druhý čtverec 

papíru přeložte a dokreslete pejskovi nohy. 

Pejsek Rek 

 

        

A Rek nám už hlídá školku 

 

 



,,Rekovi se dostala do kožichu bleška! Pojďte si děti s námi na ni zahrát!“ 

Básnička s pohybem Bleška 

Skáče bleška na písku, (skáčeme jako blecha) 

hledá, kdo je nablízku. (z dlaní uděláme dalekohled) 

 

Kdo nejede na koni, (cváláme jako kůň) 

toho bleška dohoní.  (běháme v prostoru) 

 

Rek už  leží na břiše, (lehneme na břicho a kopeme nožkami) 

 má tu blechu v kožiše. 

 

Blecha skáče v kožichu, (skáčeme jako blechy) 

když je pejsek potichu. (ukazováčkem zakryjeme ústa) 

 

Ale když pes zaštěká, (štěkáme haf, haf) 

to se celá vyleká (běháme v prostoru) 

 

Otázky k obrázkům: 

 

Kdo je větší? Blecha nebo Rek? 

Kdo má šest nohou? 

Které zvířátko je uprostřed? 

Kam se dívá blecha a kam Rek? 

Která kost je nejdelší? 

 

 

              

 

 



,,Na dvorek přiběhlo koťátko Micka a chtělo si hrát s klubíčkem. 

S čím si děti hrajete nejraději vy?“ 

 

Uvolňující grafomotorické cvičení Klubíčko 

„Vezměte si co největší papír, jaký najdete doma a tužku. Na papír nakreslete klubíčko pro 

kočku a kreslení doprovázejte říkankou.“ 

 

Říkanka ke grafomotorickému cvičení  

Koulím, koulím klubíčko, pojď si pro něj, kočičko.  

 

 

Prstové cvičení s říkankou 

„Rodiče ti budou předvádět cvičení s dlaněmi a prsty a současně ti řeknou říkanku.“  

Z dlaní obou rukou vytvoříme mističku 

Pro svoji kočičku 

udělám mističku.  

Dobrotu jí přichystám,  

dobré mlíčko do ní dám. 

 

Zatneme ruce v pěst. 

Střídavě natahujeme a krčíme prsty – kocouří drápky. 

Či, či, či, či, či, či 

to je život kočičí. 

Ale když mě někdo zlobí,  

nebo když se leknu,  

naježená srst mě zdobí  

a drápkem ho seknu.  

 

 

 

 

 

                                                                                                   



 

Grafomotorický list Kotě a klubíčko 

Kam patří klubíčka? 

 
 

 

 

 



 

Grafomotorický list Kotě 

,,Dokresli koťátka“ 

 

 

 
 

 



 

ČTVRTEK 8.4.2021 

Jógová minisestava Kočka  

„Dnes se děti naučíme novou písničku. Dříve, než se ji naučíme, zkusíme koťátko pohybem 

napodobit.“   

 

Výchozí poloha klek sedmo, ruce se dotýkají podložky. 

„Děti, viděly jste někdy, jak se probouzejí a protahují koťata? Všechny packy mají 

na zemi (vzpor klečmo – nádech).“ 

1. S nádechem se prohneme, břicho a hrudník přiblížíme k podložce a zakloníme  

    hlavu. 

2. S výdechem provedeme kočičí hřbet a bradu přitlačíme na hruď. 
 

„Koťátko si protřepe packy.“ 

3. Lehce zvedneme pravou ruku a protřepeme, přitom volně dýcháme. 

Postupně  

    poté vystřídáme a protřepeme levou ruku, pravou nohu, levou nohu). 
 

„Nakonec se koťátko napije mléka z misky.“ 

4. Pokrčíme ruce a přiblížíme obličej k podložce s výdechem (jako když se kotě napije). 

5. Napneme paže s nádechem. 

6. Cvičení ukončíme výdechem.  

 

,,Děti, pamatujete si, kdo si v pohádce jako malý hrál s dětmi na trávníku? Byl to náš pejsek 

Rek. Jeho kamarádka  Micka si hrála na trávníku se sluníčkem. Nevěříte?“ 

 

 

 

modře jsou označeny první čtyři takty  (rodiče přečtou slova a děti opakují) – slova můžete vytleskat 



stejným způsobem se naučíte celou písničku 

Dechová cvičení 

,,Rozezpívejte se na melodii písničky -  na slabiku LA, potichu, a pak druhou sloku hlasitěji na 

slabiku LU.“ 

 

https://youtu.be/MWDkV2WOudk 

 

Otázky k písničce 

Kde si hrálo koťátko?   

Co upletlo sluníčko? 

Co nasypalo sluníčko koťátku do kožíšku? 

Proč se sluníčko polekalo? 

 

https://youtu.be/aYv7OA0mFKo 

 

Kresba – spolupráce rodiče s dítětem – Jarní zahrada 

 

,,Dítě i maminka (nebo tatínek) si vezmou čistý papír. Podle pokynů rodiče bude dítě kreslit 

(rodič také) – ale nesmí se navzájem na kresby dívat.“ 

Například:  

Nakresli vpravo nahoře sluníčko. 

Nakresli travičku a na ní hnědé koťátko, které si hraje s červeným klubíčkem. 

Na levo od koťátka nakresli tři tulipány, první je červený, uprostřed oranžový a poslední 

žlutý. 

Na obloze nahoře vlevo nakresli dva mráčky, jeden větší a druhý menší. 

 

Obrázky paní učitelky Jany a Gabči 

 

   
 

 

 

 

Touto zábavnou formou si děti upevňují prostorové pojmy, děti bude kreslení určitě bavit. 

 



 

,,Sluníčko už zapadlo a kočka Micka hledala cestu domů. Najdi její stín podle obrázku 

v rámečku, Micky orámuj červenou pastelkou.“ 

 



PÁTEK 9.4. 2021 

Micka se ráno probudila, protáhla se a už přemýšlí čím by se zabavila. Běhala v kalužích, až 

byla špinavá jak (doplň zvířátko)… Co je opakem špinavé kočky? 

Spoj dva obrázky, které jsou opakem. 

 



Zopakuj věty:   Naše kočka Micka chodí na pole chytat šedivé myšky. 

                            Všechny kočky se rády vyhřívají na jarním sluníčku. 

                             Klubíčko se zakutálelo daleko od košíku. 

 

Procvičování prostorové orientace 

Kde se nachází bílá kočička? 

 

 

 



Omalovánka pro chvíle odpočinku 

 



Pracovní list Kde, kdo bydlí? 
„Pojmenuj podle obrázku příbytky jednotlivých zvířat.“ 

Micka se prochází po střeše, kam se dívá pejsek? Obrázek si vybarvi. 

 

 

 

 



Poznávání zvuků zvířat  

https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y 

 

,,Milé děti, týden nám zase utekl jako voda a příští týden nás čeká povídání o domácích 

zvířátkách. Povídali jsme si o Micce a o Rekovi. Rodiče vám mohou pustit pohádku O pejskovi 

a kočičce - Jak myli podlahu. Rek ji zase pošlapal…“ 

,,Přejeme pěknou zábavu a po víkendu se už snad ve školce setkáme!“ 

Těšíme se 

 

Pohádka O pejskovi a kočičce 

Zkopírujte si prosím odkaz a vložte na Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=-PGnB4LTs9E 

 

 

 

 

 

 

 




