
IB : SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE 

TÉMATICKÝ CELEK : DOMÁCÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA 

DATUM: 07. - 11. 3. 2022 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

- Upevnění znalostí o domácích a hospodářských zvířatech a jejich užitku 

- Potrava zvířat a jejich obydlí 

- Dokázat podle zvuku přiřadit dané zvíře 

- Umět pojmenovat zvíře a jeho mládě, dokázat jej přiřadit (mladší děti alespoň tři, 

straší děti alespoň pět) 

- Soustředěně poslouchat pohádku, převyprávět děj 

- Umět rytmizovat, doplnit rým, utvořit zdrobnělinu, nadřazené pojmy 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

- Dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 

spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 

společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 

kompromisy 

- Dovede využít informativní a komunikační prostředky, se kterými se běžně setkává 

(knížky, encyklopedie,..) 

- Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou 

přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají své 

nepříznivé důsledky 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 

- Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, 

knížkami 

- Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu 

v různém prostředí 

- Utvořit jednoduchý rým 

- Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

- Chápat prostorové pojmy (vedle, vpravo, vlevo, na, pod, mezi, před, za) 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ  

JAZYK A ŘEČ: 

Rozvoj komunikace: 

Rozhovor s dětmi: 

- Jaké známe domácí/hospodářská zvířata a jaký z nich máme užitek 

- Čím se živí, kde žijí ( jejich obydlí - louka, rybník, stáj, bouda,..)  

- Vyprávět a dramatizovat děj pohádky 

- Odpovídat na otázky – hádanky, hledání rýmů, prostorové pojmy,… 

 



 

Jazyková pregramotnost:  

- Poslech pohádky, následný rozbor, převyprávění příběhu, dramatizace 

- Slovní hádanky 

- Nadřazené pojmy 

Matematická pregramotnost:  

- Prostorová orientace „Kde je kočka?“ (pojmy – před, za, pod, na, vedle, 

mezi, vpravo, vlevo) 

- Početní operace 

Logopedická prevence: 

- Gymnastika mluvidel „Zvířátka na dvorku“ 

Básně a říkadla: 

Já jsem pejsek jménem Rek, 

hlídat chodím na dvorek. (lezení ve vzporu klečmo). 

K zemi se já přikrčím, 

na zloděje zavrčím. (přikrčení k zemi) 

Vrčím, vrčím, vrčím, 

pak do výšky skočím. (výskok do výšky) 

Zloděj se moc vyleká, 

jak může, tak utíká. (běh na místě) 

Grafomotorika: 

- Ml. děti – klubíčko pro kočičku 

- St. Děti spirála – klubíčko pro kočičku 

Emoční rozvoj: 

Zachycovat a vyjadřovat emoce / prožitky prostřednictvím dramatizace pohádky „O 

Kohoutkovi a slepičce“ 

Rozvoj sebeobsluhy: 

- Ukládání osobních věcí a hraček na své místo 

- Zapínání a rozepínání knoflíků 

 

 



Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu: 

- Procházky 

- Pohybové aktivity 

- Pravidelný pitný režim a strava 

- Relaxační koutek 

 

Pracovní a výtvarné činnosti:    

- Slepička – puntíky voskovkou, malba vodovými barvami, stříhání, lepení 

Hudebně pohybové aktivity: 

- Skákal pes, přes oves 

- Kočka leze dírou, pes oknem 

Pohyb: 

- Ranní cvičení na téma „Zacvič si se zvířátky“ 

- Procházky  

Pohybové hry : 

- Na kočku a myš 

- Zvířecí maminky hledají své mláďata 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

- Rozvoj slovní zásoby – podstatná jména – názvy zvířat, sloveso – sedět, ležet, spát, jít, 

Ostatní: 

- Pohádka „O kohoutkovi a slepičce, Jak mluví zvířátka“ 

- Smyslová hra – hledání stejných tvarů, maminky savců hledají svá mláďata 

- Prezentace – potrava zvířat a jejich obydlí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hledej nesmysly 

 

 



 

S 

 

 

 



 

 

 



 


