
IB: SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE 

TÉMATICKÝ CELEK: Hospodářská a domácí zvířata 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

- Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá co se kolem něho děje, chce 

porozumět věcem, jevům, dějům, které okolo sebe vidí, poznává, že se může 

mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

- Učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

- Umět pojmenovat zvířata a jejich mláďata 
- Umět přiřadit a pojmenovat mládě daného živočicha 
- Znát užitek domácích zvířat 
- Potrava zvířat 
- Umět skládat papír, složit zvířátko z papíru dle pokynu, dokreslit 
- Umět rytmizovat, doplnit rým, utvořit zdrobnělinu 
- Soustředěně poslouchat pohádku 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 

- Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, výtvarnými pomůckami a 

materiály, běžnými pracovními pomůckami 

- Zorganizovat hru 

- Utvořit jednoduchý rým 

- Sledovat a vyprávět pohádku 

JAZYK A ŘEČ 

- Motorika mluvidel 

- Artikulační cvičení – špulení rtů – nápodoba zvuků zvířat 

Básně a říkadla: 

Čistotná kočka 
Naše bílá kočka čilá, 
na stoličku vyskočila           (výskok, zůstaneme stát) 
Pak si očka vyčistila, 
aby byla celá bílá.               (naznačíme umývání očí) 
Černá čichá pod pokličku,  
očichává, co je v mlíčku.         (naznačíme čichání) 
Uskočila poklička, 
kočka spadla do mlíčka        (výskok do dřepu) 
 
 
 

 



Rozvoj komunikace: 

- Jaké znáš domácí zvířátka? 

- Víš, jaké mláďátko patří mamince? 

- Víš, co nám dávají domácí zvířátka? Proč je chováme? 
- Čím se živí zvířátka? 

- Jakou řečí mluví? 

- Rozbor pohádky 

 

Grafomotorika: 

- kresba zvířecí postavy dle říkadla kuřátko, ml. Děti - distanční výuka - klubíčko 

- omalovánky 

Hudebně dramatické aktivity: 

- poslech písně krávy, krávy jak si vlastně povídáte 

Poslech písničky „krávy, krávy jak si vlastně povídáte“ 

Poslechnout můžete zde: 

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

 

Výtvarné činnosti: 

- Pejsek – skládání papíru, dokreslení 

-    
- V rámci distanční výuky si děti mohou vytvořit různá hospodářská zvířátka s využitím 

různých technik – barvení, lepení papírů (ubrousková metoda), atd. K jejich výrobě 
lze  použít např. pet lahve, květináč, plechovku, atd…  

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


-  
-  

Pohyb: 

- PH: Hledám svou maminku  

- PH: Kolik je zvířátek 

- Hry na zahradě 

- V rámci distanční výuky si děti mohou zacvičit za doprovodu videa, odkaz níže 

https://www.youtube.com/watch?v=fbGNu6MUzhc 

-  

Poznávání: 

- Správné pojmenování mláďat 

-  Čím nám jsou zvířata užitečná 

Pohádky a příběhy: 

- O pejskovi a kočičce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fbGNu6MUzhc


O PEJSKOVI A KOČIČCE, JAK SI MYLI PODLAHU 

 

To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu hospodařili; měli u lesa svůj 

malý domeček a tam spolu bydleli a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. 

Ale oni to vždycky tak neuměli, protože mají malé a nešikovné tlapičky a na těch 

tlapičkách nemají prsty, jako má člověk, jenom takové malé polštářky a na nich 

drápky. A tak nemohli dělat všechno tak, jak to dělají lidé, a do školy nechodili, 

protože škola není pro zvířátka, ba ne, to ne! Co myslíte? Ta je jen pro děti! 

A tak to u nich v tom jejich bytě vypadalo všelijak. Něco udělali dobře a něco zas 

ne, a tak tam mívali někdy také trochu nepořádek. A tak jednoho dne viděli, že mají 

ve svém domečku tuze špinavou podlahu. 

"Poslouchej, pejsku," povídá kočička, "máme tu nějak špinavou podlahu." - "Taky 

se mně zdá, že už je nějak moc špinavá," povídá pejsek, "jenom se koukni, jak mám 

od té špinavé podlahy umazané tlapky." - "Tuze špinavé je máš," povídala kočička, 

"fuj, to je hanba! Musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemají takovou špinavou 

podlahu. Ti ji někdy myjí." 

"Dobrá," řekl na to pejsek, "ale jak to uděláme?" - "To je přece lehké," řekla kočička. 

"Ty jdi pro vodu a já obstarám to ostatní." Pejsek šel s hrncem pro vodu a kočička 

vytáhla ze svého kufříku kus mýdla a položila to mýdlo na stůl. Pak si šla pro něco 

do komory; měla tam asi schovaný kousek uzené myši. Zatím přišel pejsek s vodou 

a vidí něco ležet na stole. Rozbalí to a bylo to nějaké růžové. "Aha, to bude něco 

dobrého," povídá si pejsek, a jak měl na to chuť, tak si celý ten kus strčil do huby a 

začal kousat. 

Ale chutnalo to nějak nedobře. Zatím přišla kočička a slyší, že pejsek nějak divně 

prská. Podívá se na něj a vidí, že pejsek má plnou hubu pěny a z očí mu tekly slzy. 

"I propána!" křičela kočička, "co se to, pejsku, s tebou děje? Vždyť ty jsi nějaký 

nemocný?! Vždyť ti kape z huby pěna! Co to s tebou je?" - "Ale," povídá pejsek, 

"našel jsem tu něco na stole a myslil jsem, že je to nějaký sýr nebo nějaké cukroví, 

tak jsem to sněd. Ale ono to strašně štípe a dělá se mně z toho v hubě pěna." 



"Ty jsi ale hloupý," zlobila se kočička, "vždyť to bylo 

mýdlo! A mýdlo je přece k mytí, a ne k jídlu." Aha," řekl 

pejsek, "proto to tak štípalo. Au, au, to to štípe, to to 

štípe!" - "Napij se hodně vody," poradila mu kočička, 

"potom to přestane štípat." Pejsek se napil, až všechnu 

vodu vypil. I štípat to přestalo, ale pěny bylo moc. Tak 

si šel utřít čumák o trávu a pak musel jít znova pro vodu, 

protože všechnu vypil a už žádnou neměli. Kočička 

měla jednu korunu a šla koupit nové mýdlo. 

"Tohle už nesním," řekl pejsek, když kočička přinesla to 

nové mýdlo, "ale jakpak to uděláme, když tu nemáme 

žádný kartáč!" - "Na to jsem už myslila," povídá 

kočička, "však ty máš na sobě takové hrubé a ježaté 

chlupy, jako jsou na kartáči, a tak můžeme tu podlahu 

vydrhnout tebou." 

"Dobrá," řekl pejsek a kočička vzala mýdlo a hrnec s 

vodou, klekla na zem, vzala pejska jako kartáč a vydrhla 

pejskem celou podlahu. Podlaha byla celá mokrá a moc 

čistá také nebyla. "Měli bychom ji ještě něčím suchým 

vytřít," povídá kočička. "Tak víš co," řekl pejsek, "já už 

jsem docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové pěkné 

měkké chloupky na sobě, to je jako ten nejlepší ručník! Teď zas vezmu já tebe a 

vysuším tebou podlahu." Vzal kočičku a vytřel celou podlahu kočičkou. Podlaha byla 

teď umytá a suchá, ale zato pejsek a kočička byli mokří a strašně špinaví od toho, jak 

jeden druhým tu podlahu myli, jako kdyby pejsek byl kartáč a kočička utěrka. 

"No, to vypadáme," řekli si oba, když se na sebe podívali; "podlahu teď máme čistou, 

ale zato my jsme teď špinaví! Takhle přece nemůžeme být, to by se nám každý smál! 

Musíme se vyprat!" 

"Vypereme se, jako se pere prádlo," řekl pejsek. "Ty, kočičko, vypereš mne, a až 

budu vypraný, tak zas já vyperu tebe." - "Dobrá," řekla kočička. Nanosili si do necek 

vody a vzali si na to valchu. Pejsek vlezl do vany a kočička ho vyprala. Drhla ho na 

té valše tak silně, že ji pejsek prosil, ať tolik netlačí, že by se mu mohly do sebe 

zamotat nohy. Když byl pejsek umytý, vlezla zas do necek kočička a pejsek ji vypral 

a tlačil tak silně, že ho prosila, aby ji na té valše tolik nedřel, že jí vydře do kožichu 

díru. Potom jeden druhého vyždímali. "A teď se usušíme," řekla kočička. Uchystali 

si šňůry na prádlo. "Nejdřív pověsíš na šňůru ty mne, a až budu viset, tak slezu a 

pověsím zas tebe," řekla kočička pejskovi. Pejsek vzal kočičku a pověsil ji na šňůru, 

jako se věší prádlo. Ani na to nepotřebovali kolíčky, protože se na té šňůře mohli 

udržet drápky. Když kočička už visela, slezla zase ze šňůry dolů a pověsila pejska. 



Tak tam viseli oba dva a sluníčko na ně pěkně svítilo. "Svítí na nás sluníčko," povídá 

pejsek, "to brzo uschnem." Jen to řekl a začalo pršet. "Prší!" křičeli pejsek a kočička, 

"zmokne nám prádlo! Musíme je sundat!" Honem skočili oba z té šňůry dolů a běželi 

domů schovat se pod střechu. "Prší ještě?" povídala kočička. "Už přestalo," řekl 

pejsek a opravdu, už zase svítilo sluníčko. "Tak si zas pověsíme prádlo," povídala 

kočička. Tak šli a pověsili se zase na šňůru; nejdřív pověsil pejsek kočičku, a když 

visela, tak zase slezla a pověsila pejska. Tak tam oba na té šňůře viseli, jako visí 

prádlo, a libovali si, že zase svítí sluníčko a že jim pěkně uschne prádlo! A zase 

začalo pršet. "Prší, zmokne nám prádlo!" volali pejsek s kočičkou a běželi se schovat. 

Pak zase svítilo sluníčko, tak se zas na tu šňůru pověsili, pak zase pršelo, tak utekli, 

a pak zas bylo sluníčko, tak se zas pověsili a tak to šlo až do večera. A to už byli oba 

docela suší. "Prádlo máme suché," řekli si, "tak je dáme do koše." Tak si vlezli do 

koše, ale pak už se jim chtělo spát, tak tam usnuli a oba se v tom koši krásně vyspali 

až do rána. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafomotorika - klubíčko 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tvoření zdrobnělin, rytmizace tleskáním slov (kráva-kravička) 

 

 

 



 

PL - Pojmenuj zvířátka, vybarvi a potom je spoj s tím, co nám dávají 

 

 

 

 



 

PL – MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST –  

Počítání do 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Materiál pro - PH Kolik je zvířátek - děti tvoří podle daného počtu zvířat na obrázku 
skupiny o stejném počtu jedinců, jako je na obrázku (prezenční výuka) 

- Druhá možnost využití: kartičky rozstříhat, např. kolíček od prádla připnout ke 
správné číslici podle počtu zvířátek 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



Kdo je moje maminka? 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 


