
MYŠKY 

INTEGROVANY BLOK: SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE 

TÉMATICKÝ CELEK: ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

 Umět pojmenovat zvířata a jejich mláďata (i méně známá – krocan, krůta, perlička,…) 

 Správná potrava zvířat (seno, tráva, zrní,…) 

 Užitek domácích zvířat 

 Umět obkreslovat, vystřihovat podle linie 

 Umět skládat papír 

 Taneční krok – krok s přísunem 

 Prohlížení knížek, popis obrázků 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ 

Grafomotorika 

 Procvičování celé paže, zápěstí, prstů 

 Pracovní listy 

 Omalovánky 

Výtvarné činnosti 

 Obkreslování zvířat a jejich vystřihování 

 Skládání z papíru – hlava kočky, psa 

 Modelování domácích zvířat 

Jazyk a řeč 

Logopedická prevence 

 Dechová cvičení a gymnastika mluvidel 

 Napodobování kočičky čččč našpulené rty 

Jazyková pregramotnost 

 Fonematický sluch 

 Správný název mláďat 

Rozvoj komunikace 

 Malovaná pohádka 

 Prohlížení knížek a popis obrázků zvířat (pojmenuj celou zvířecí rodinu) 

Básnička: SLEPIČKO KDÁKALKO, KUŘÁTKA VOĎ. 

     HUSIČKO KEJHALKO S HOUSÁTKY CHOĎ. 

     HUŇATÁ OVEČKO, BÍLÉ JEHŇÁTKO HLÍDEJ. 

     STRAKATÁ KRAVIČKO, MLÍČKO TELÁTKU DÁVEJ. 

     KONÍČKU BĚLOUŠKU, HOPSA BĚŽ, 

     S HŘÍBÁTKEM PRO OVES POJEDEŠ. 

Hudebně dramatické aktivity 



 Práce s písní: Když jsem já sloužil 

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

 

 Taneční hra: Pásla ovečky (krok s přísunem vpřed i bokem) 

            https://www.youtube.com/watch?v=o_4Y8PLksSg 

 

Pohyb 

 Překážková dráha v přírodě (podlezy, přeskoky, rovnováha, …) 

 Cesta k ovečkám 

 Přeskok přes kozu roznožmo 

Matematická pregramotnost 

 Více x stejně x méně 

 Obrázky z geometrických tvarů 

Emoční rozvoj 

 Emoční karty (pojmenuj, tvař se stejně) 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Kultura stolování, sebeobsluha, zip, tkaničky) 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Dlouhé vycházky 

 Různorodá strava 

 

Poznávání 

 Správné pojmenování mláďat 

 Čím nám jsou zvířata užitečná 

 Prohlížení encyklopedií se zvířaty  

 Pozorování jarní přírody 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 Vést rozhovor (naslouchat druhým) 

 Učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat 

 Řešit problémy, úkoly a situace 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 Chápe, že se může o tom, co dělá rozhodnout svobodně 

 Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje a všímá si souvislostí 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xpi_uepPNww
https://www.youtube.com/watch?v=o_4Y8PLksSg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 



 



 



 



 

 

 



 

 



 Pojmenuj zvířata, čím se živí, jejich mláďata, kde bydlí a čím jsou nám užitečné 

 

 Spoj samici a mládě, vybarvi 

 

 



 



 

 Kde je moje mládě? 



 

 Omalovánka 

 



 

 

 



 

 Slož hlavu, nalep na papír a dokresli tělo  

 


