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Téma:   „Zvířata doma, v přírodě i v ZOO“ 

  Zpracovala Mgr. Blanka Prudilová 

 
 
Rodiče, přečtěte prosím dítěti jednoduché pokyny: 

►Protáhni si tělo! Cviky připomínají pohyby zvířátek:        
 
MOTÝL                                                   
Sedni si, skrč nohy, chodidla  
opři o sebe a chyť se za špičky.  
Záda jsou rovná, hlava zpříma. 
Motýl mává křídly. Kmitej koleny  
nahoru a dolu tak, jako motýlí 
křídla. Napočítej do šesti. 
 

  Motýlek letí. Kolébej se ze strany na stranu. 
          Opakuj šestkrát. 
KOČKA 

          
Klekni si, dlaně jsou na zemi, záda rovná, břicho  Kočka se ohlíží za svým ocáskem. Zvedni 
zatažené. Kočka si protahuje hřbet. Vyhrb se,   chodidla, střídavě přetáčej hlavu a trup 
schovej hlavu mezi ramena. Napočítej do šesti. a podívej se na svoje nohy na jedné straně, 
Zase záda srovnej.  pak na druhé straně. Opakuj šestkrát. 
 
HAD – KOBRA    
Lehni si na břicho, dlaně polož pod ramena. Kobra chce útočit. 
Vzepři se na rukách a zakloň se jako kobra.  
Můžeš při tom zasyčet! 
Napočítej do šesti 
a zase se polož. 
 
 
 
 
         PES 

    Trochu se rozkroč, předkloň se a 
         dlaně polož na zem. 
         Pes si protahuje záda. 
         Propni nohy v kolenou, nezvedej 
         paty. Napni ruce a hlavu schovej 
         mezi ně. 
         Napočítej do šesti. 
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=zzu2n3NpUbc  

https://www.youtube.com/watch?v=zzu2n3NpUbc


Máš doma tento pracovní list  

 

 

Vybarvi obrázek. 

 

Vyber si, která ze dvou  

básniček pro maminku  

se ti víc líbí  

a nauč se ji nazpaměť. 

 

 

 

 

V neděli 10. května bude Den matek. 

Všechny maminky na celém světě 

budou slavit svůj svátek. 

Ta tvoje také! 

Zarecituj mamince naučenou báseň 

a udělej pro ni něco hezkého. 

 

 

 

 

 

 

 

Máš doma tento pracovní list    
 

Nauč se kreslit srdce! 

 

Nejprve několikrát obtáhni pastelkou 

první, celé srdíčko. 

Pak zkoušej dokreslit druhou půlku 

u ostatních srdíček. 

To nejpěknější pak vymaluj  

barvou krve. 

 

Jaká je barva krve? 

Řešení: červená 



Už umíš srdíčko nakreslit, teď se ho nauč z papíru poskládat! Požádej někoho ze starších 
sourozenců, aby ti pomohl skládat a četl ti návod. Vezmi si list papíru. Můžeš použít 
pracovní list s nakreslenými srdíčky, z druhé strany je čistý. Skládej podle návodu.    
►Dávej si záležet, skládej vždy roh na roh, hranu na hranu… 
 

    
Slož papír na půlku po délce, hranu uhlaď, rozlož ho zpět. Přelož list na šířku, hranu uhlaď a rozlož ho zpět.  
 

    
Uprostřed ti vznikne kříž. Horní rohy papíru přelož směrem ke středu papíru podle šipek. 
 

    
Oba spodní rohy přelož nahoru dle obrázku. 



    

Skládačku otoč (bokem, ne zdola nahoru) na opačnou stranu a v polovině přelož – dolní roh na horní roh. 

 

         

Krátký lem převrať dolů. Otoč skládačku špičkou k sobě. 

 

     

Boční špičky přelož dovnitř – špičkou na hranu velkého skladu až ke kolmému kraji listu. 

 



       

Vnitřní malé rožky přelož podle čárkované čáry a šipek. 

 

    

Otoč srdíčko hladkou stranou k sobě. Hotovo!               Zdroj: https://originalniknihy.cz/cs/nas-blog-menu/tvorime-z-papiru/95-srdicko.html 

 

 

 

►PRO ŠIKOVNÉ RUCE: Možná doma nemáš červený papír a bílé srdíčko ti připadá smutné. 

Vezmi si pastelky a na hladkou stranu srdíčka mamince něco pěkného nakresli. 

 

 

https://originalniknihy.cz/cs/nas-blog-menu/tvorime-z-papiru/95-srdicko.html


Máš doma tyto pracovní listy:    

 

►Vezmi obyčejnou tužku 

a nejprve obtáhni obloučky nahoře. 

Pak kresli obloučky, jak kuře skáče. 

Nakonec kuřátka vybarvi. 

Jakou pastelku použiješ? 

Řešení: žlutou 

 

Dokresli králíčkovi klec, ať ti neuteče. 

Spoj tužkou body proti sobě shora dolů 

a ze strany na stranu. 

Dělej pěkné rovné čáry, jedním tahem. 

Nakonec králíčka vybarvi barvou, jakou chceš. 

 

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► 

 

POSLECHNI SI POHÁDKU! 

Vzpomínáš si na naši návštěvu v dětském  

oddělení městské knihovny? 

Paní knihovnice Simona Ryšavá nám ukázala,   

jak to u nich chodí, a provedla nás kouzelným  

světem knížek.  

 

 

 

 

 

 

 

Poslechni si na YouTube,  

jak paní Ryšavá předčítá  

z Knihovnických pohádek. 

Pohádka se jmenuje 

„Knihomol není mol“. 

Klikni na obrázek   

a poslouchej. 

 

 

►Které zvířátko se objevuje 

v pohádce? 

Řešení: mol šatní 

 
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=MZNwLVmLwWs 

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

