
DISTANČNÍ VÝUKA  

TÉMA: MÁME RÁDI ZVÍŘATA 

19.4.2021 – 23.4.2021 

CÍLE: 
o odpovídat na otázky související s porozuměním čtené pohádky  

o posilovat prosociální chování ve vztahu druhým (prostřednictvím pohádky) 

o poznat a pojmenovat zvířata z lesa 

o rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti  

o chránit přírodu a zlepšovat prostředí, ve kterém žijeme 

o rozvíjet kreativní dovednosti  

o zdokonalovat grafomotorické dovednosti  

 

„Ahoj děti, všechny vás s paní učitelkami i dětmi zdravíme ze školky 😊.“ 

 
 

ZVÍŘÁTKA Z LESA  
„Pro ty, co tu s námi ve školce nemůžete ještě být, jsme si i na tento týden připravily pár zábavných úkolů, 

kterými si můžete doma zkrátit dlouhou chvíli.“ 

„Tento týden spolu nahlédneme na kamarády z lesa.“ 

 

„Jako obvykle začneme pohádkou. Bude o třech kamarádech z lesa, kteří spolu vymýšlí různé lumpárny.“ 

„Zkusíš uhodnout, o jakých zvířátkách bude?“ 

 

Dlouhé uši, rychle běží,  

dohoníš je jenom stěží. 

Ustrašení mazlíci,  

to jsou všichni ………… (zajíci) 

 

Rezavý má kožíšek, 

neloupe však oříšek. 

Prolistuj si knížku,  

najdi chytrou …………. (lišku) 

 

Hnědý kožich hrdě nese 

a každý se před ním třese. 

Bručením a drápy,  

vyděsí i chlapy.      (medvěd) 

 



Pohádka Kdo je tady nejrychlejší 

Lesito  

Když se někde potká zajíc s medvědem a liškou, je kolem toho pokaždé spousta povyku. Jsou to velcí 

kamarádi a pořádní rošťáci, kteří vymýšlí samé lumpárny. Zrovna včera se ti tři uličníci ukryli za strom a 

vybafli na veverku. Tak se lekla, že málem spadla ze stromu. A předevčírem schovali malým divočákům 

všechny žaludy a smáli se, když je selátka všude hledala.  

 

Dneska se spolu hádají, až se třese celý les, kdo z nich je nejrychlejší. „Prcek jako ty nás nikdy nedohoní,“ 

posmívá se medvěd zajíčkovi. „Já jsem nejsilnější a všechny vás přeperu. Teda předběhnu,“ chvástá se. 

Liška nezůstala pozadu: „Takové mrně zaječí by mělo nosit plíny, ne běhat po lese s velkými kluky a 

holkami.“ Zajíčkovi bylo líto, že se mu kamarádi pošklebují. „Nejsem žádné mrně! Ukážu vám, kdo je tady 

nejrychlejší. Budeme závodit, kdo první doběhne ke třem borovicím na kraji lesa,“ navrhne zajda.  

 

Veverka jim závod odstartuje: „Tři, dva, jedna, teď!“ Všichni tři vyrazí k cíli, co jim tlapky stačí. Zajíček je 

sice nejmenší, ale jako správný zajíc umí rychle běhat, výborně hopsat a parádně kličkovat. Proběhne skrz 

křoví, které musí liška oběhnout. Prokličkuje mezi stromy, kam medvěd nemůže – zaseklo by se mu tam 

veliké břicho. Přeskočí přes potůček, podběhne spadlý strom, proplete se maliním a u borovic je jako první. 

Vesele stříhá ušima, radostně hopsá dokola a volá na své kamarády: „Tak kdo je tady nejrychlejší?“ Liška s 

medvědem uznají, že jejich kamarád není žádné mrně, ale velký a šikovný zaječí kluk. 

 

Otázky k pohádce Kdo je tady nejrychlejší 

„Bylo pěkné od kamarádů, že lekli veverku nebo schovali selátkům žaludy? Jak si myslíš, že se veverka nebo 

selátka cítila?“ 

„Jak se cítil zajíček, když se mu jeho kamarádi posmívali? Kdy býváš smutný ty? Co tě rozveselí?“ 

„Co vymyslel zajíček, aby kamarádům dokázal, že rychlý?“ 

„Jak pohádka dopadla? Čím to bylo, že zajíček závod vyhrál?“  

„Znáš další zvířátka, která žijí v lese?“ 

 

Poznávačka stromu 

„V pohádce si dali kamarádi závod a měli doběhnout k borovicím. Poznáš na obrázku větvičku, která je 

z jehličnatého stromu borovice? Vzpomeň si na naši pomůcku: Borovice má dlouhé jehlice.“ 

 

       
 

 

 

 

 

 



Jaký je zajíc, liška, medvěd? 

„Na obrázcích jsou tři kamarádi z pohádky. Poznáš, kdo je kdo?“ 

„Všechny tři si prohlédni, popiš, jak vypadají, zkus říct, jaké mohou mít vlastnosti (př. zajíc má dvě dlouhé 

uši, hnědou srst - je rychlý).“ 

 

       
 

 

Pracovní činnost – Maňásci na špejli (liška, medvěd, zajíc) 

Potřebujeme:  

vytisknuté šablony zvířátek, pastelky, fixy, voskovky, nůžky, špejle, lepicí páska  

 

Postup:  

„Nakreslete si vlastní obrysy zvířat (zajíce, lišky, medvěda) nebo využijte šablony. Pastelkami, fixy, 

voskovkami nebo barvičkami, které najdete doma, namalujte zvířátkům obličej a vybarvěte si je. Zvířátka si 

vystřihněte a vybarvěte i z druhé strany. K zadní straně přiložte špejli a kousky lepicí pásky připevněte. 

Maňásci jsou hotovi a můžete si s nimi znovu přečíst a zahrát pohádku.  

 

    
 



Šablony Maňásci (liška, medvěd, zajíc) 

 

 



Pracovní list Liška (zrakové vnímání) 

„Najdi na pracovním listu všechny předměty zobrazené ve vrchním rámečku a vybarvi je.  

 

 
 

 



Poznávačka zvířátek z lesa, pexeso   

„Zkus pojmenovat další kamarády z lesa podle obrázků. Předškoláčci rozdělte slovo vytleskávání na slabiky, 

řekněte si ho nahlas a určete, na jaké písmeno název zvířátka začíná.“ 

„Obrázky si dvakrát vytiskněte, vystřihněte a můžete si s nimi společně zahrát pexeso.“ 

 

 

 
 



Jógová krátká sestava Zvířata v lese  

„Dnes se děti trochu protáhneme. K cvičení si můžete pustit relaxační hudbu.“ 

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

 

 

Strom - „Les je plný krásných stromů, kterými se teď staneme.“ 

1. Ze stoje spojného přeneseme váhu na pravou nohu, levou nohu pokrčíme a chodidlo  

    opřeme o vnitřní stranu pravého stehna, ruce spojíme dlaněmi nad hlavou (komu jde  

    špatně udržet rovnováha má ruce spojené dlaněmi k sobě před hrudníkem nebo je dá     

    v bok).  

2. Klidně dýcháme a v této pozici vydržíme několik sekund. 

3. Spustíme paže k tělu.  

4. Opakujeme pozici na druhou stranu. 

 

 

Zajíc – „Ke stromu přiskákal zajíc.“ 

1. Přejdeme do kleku sedmo, s nádechem vzpažíme a narovnáme tělo. 

2. S výdechem se pozvolna předkláníme, paže a čelo opřeme o podložku. 

3. Uvolníme celé tělo, klidně dýcháme a v poloze chvíli setrváme.  

4. S nádechem zvedáme ruce, čelo od podložky a pomalu se vracíme s trupem  

     zpět vzhůru a narovnáme. 

 

 

Srnka – „Zajíc zahlédl na kraji lesa procházející se srnku.“ 

1. Lehneme si na břicho, lokty opřeme o podložku a hlavu máme v dlaních. 

2. Uvolníme celé tělo, díváme se směrem vpřed. 

3. Střídavě zanožujeme skrčmo levou a pravou nohu.  

 

 

Ježek – „U pařezu odpočíval v klubíčku ježek.“ 

1. Lehneme si na záda, nohy přednožíme, skrčíme, obejmeme rukama pod  

    koleny a přitáhneme co nejblíže k tělu.  

2. S výdechem přitáhneme hlavu ke kolenům. 

3. S nádechem se vrátíme do lehu. 

4. Cviku opakujeme 3 – 5krát.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


DEN ZEMĚ  

Ve čtvrtek 22.4 se slaví na celém světě Den Země. Tento den nám připomíná, že 

bychom měli naši přírodu chránit a vážit si ji. Aby se lidem, zvířátkům i rostlinkám 

dařilo na planetě a mohly zdravě růst, potřebují zdravou půdu, čistou vodu a 

vzduch. 

 

Jak se chováme/nechováme v lese? 

„Víte, jak bychom se měli chovat v lese? Maminka vám přečte pár vět a vy řekněte, 

jestli je takové chování v lese správné nebo špatné.“ 

o V lese vyhazujeme na zem odpadky. 

o V lese jsme potichu, abychom nerušili zvířátka, která v něm bydlí. 

o V lese šlapeme na rostlinky, rozkopáváme muchomůrky.  

o V lese lámeme větvičky ze stromů. 

o Do lesa nosíme zvířátkům potravu, kterou můžou jíst.  

 

Malované čtení Chovej se tiše 

„Společně s rodiči si přečtěte pohádku, jak bychom se měli chovat v lese.“  

 

 



 Písnička V lese 

Dechové a artikulační činnosti 

„Děti, posaďte se rovně, zavřete oči a představte si, že jste vešli do lesa (můžete dětem pustit hudbu se 

zvuky lesa jako u jógového cvičení). Zhluboka se několikrát nadechneme do břicha. Co v lese cítíte? Cítíte 

jehličí, nebo jak kvetou stromy?“ 

„Teď napněte uši, slyšíte některá zvířátka? Zkuste napodobit zvuky zvířátek, která můžete potkat v lese.“ 

(medvěd – brum, brum, brum, sova – hů, hů, hů, ptáček – čimčarára, čim, čim, vlk – haůůůů,………) 

 

Nácvik písničky  

„O tom, jak se chováme v lese, si připomeňte písničku, kterou jsme zpívali na podzim.“ 

„Nejprve si zopakujte slova písně. Maminka vám přečte vždy pár slov z písně a vy je po ní potichu 

zopakujete, protože jste v lese, kde se nekřičí. 

 

https://youtu.be/9N5HdJWIIU8 

 

 

https://youtu.be/9N5HdJWIIU8


Pracovní list Les plný zvířátek  

„Kartičky, které jsou dole, vystřihněte. Podívejte, kam by kartičky mohly patřit a přilepte je do volných 

čtverečků na obrázku. Obrázek si vybarvěte.“  

„Vypadají zvířátka na obrázku šťastně?“   

 

 



Pracovní list Zvířátka v lese  

„Spočítej, kolik je v lese zvířátek, počet daného druhu zaznamenej dole k zvířátku puntíky nebo číslicí.“ 

 

 



Jednoduché Puzzle Zvířátka  

„Jednotlivé dílky si nejprve rozstříhejte a poté dvojice obrázků k sobě přiřaďte a nalepte na papír.“ 

 

 

 

 



 

Pracovní list Čím, se kdo živí? 

„Spoj čárou zvířátko s potravou, kterou se živí.“ 

 



 



Grafomotorický list Veverka 



 

Relaxační omalovánka Veverka 

 

 

 
 



 

Jednoduchá omalovánka Veverka 



 



Básnička O veverce  

„Maminka nebo tatínek vám před spaním přečtou básničku o veverce Barči.“ 

 
 

Rozloučení 

„Milé děti, když bude pěkně, tak se vydejte na procházku do lesa, nezapomeňte a buďte v něm potichu jako 

myšky. Třeba se vám podaří narazit na nějaká zvířátka, která můžete pozorovat. My se s dětmi ve školce do 

lesa taky vydáme.“ 

 

„Jestli budete chtít, můžete nám z procházek posílat fotky a 

pozdravit tak nás i své kamarády ve školce.“ 

„Když je tento týden DEN ZEMĚ, představte si, jak by mohla 

vypadat šťastná planeta jenom pro zvířátka, co by na ni 

mohly zvířátka mít? Zkuste ji namalovat.“  

 

Mějte se hezky,  

Vaše paní učitelky 😊 

 

 


