
 

Opět zdravíme naše milá sluníčka!  

 

Tentokrát už v prvním jarním týdnu. (I když venku to tak zatím opravdu nevypadá.)  

 

Kdopak z vás si vzpomene, jak se jmenuje třetí měsíc v roce a podle čeho byl „snad“ 

pojmenován? Správně – březen. Mimo jiné i podle nově rodících se zajíčků "březňáčků". Ale 

na svět přicházejí i mláďátka ostatních zvířátek…No a teď už asi víte, o kom a o čem si 

budeme povídat a plnit další různé úkoly. Těšíte se?  

 

 

                                                  
 

 

 Maminka nebo jiný „dospělák“ ti určitě rád přečte říkanku, kterou se můžeš 

také naučit… 

 

Na dvorečku, tam je věcí!    Kohoutek se dívá z plotu, 

To je velká krása přeci!    jak štěňátko kouše botu. 

Káčátko se brouzdá travou,    Máma, kvočna kropenatá, 

koníček, zas vrtí hlavou.    obchází ta velká vrata. 

 

 

Copak se tam asi stalo? 

Kuřátko se zatoulalo.                                      

Králík bílý v dolíčku,                                                                  

chroupá čerstvou mrkvičku. 

 

S dětmi si povídejte, pojmenujte správnými jmény zvířátka, hrajte si na zvířátka, počítejte 

nohy, rozlišujte srst, kůži, peří, můžete třídit podle velikosti, podle barvy, charakteristických 

znaků, apod.) 

 

 Shlédněte společně video: Zvířátka – poznáváme mláďata zvířátek ze statku 

Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=cBtymkUSiPs 

 Úkol: Nechte dítě nakreslit obrázek libovolného zvířátka. Hotový obrázek nám 

pošlete nebo až to bude možné, doneste do MŠ. Těšíme se?  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cBtymkUSiPs


 A nyní tady máme další úkol. Poznáš jednotlivá zvířátka? 

Slabikuj (vytleskej si) slova a zapiš počet slabik vybarvením puntíků pod obrázkem.  

Jakou hlásku slyšíš na začátku názvů zvířátek? (Vybarvi čtvereček se správným 

písmenkem).  

 

 



 Jestlipak víš, který stín patří k barevnému zvířátku?(správný obrázek zakroužkuj!)  

Zvířátka pojmenuj a řekni názvy jejich mláďátek… (to jsi ale šikulka!) 

 

 

 



 Nyní si vezmi tužku a procvičíme ručku…(Dbáme a připomínáme správný úchop 

tužky a uvolnění ruky…) Obtahuj alespoň 5x. 

 

 

 



 Tento úkol je sice trošku těžší, ale ty jsi šikovné a bystré sluníčko, tak to určitě 

zvládneš!!!  

 

 



 To jsou prsty, to jsou dlaně a barvičku dáme na ně… 

Pomůcky:  

prstové barvy (pokud nemáte, děti si obkreslí ruku, vystřihnou a poté nalepí na nový 

papír)  

fixy, pastelky, voskovky na dokreslení (nohy, zobáček, oči…) 

 

                                                                                             

 

 

…a máme tady najednou zvířecí rodinku: kohoutka, slepičku a spoustu kuřátek. Spočítej, 

kolik těch kuřátek je. 

 



 Něco pro naše chytré hlavičky: HÁDANKY O ZVÍŘÁTKÁCH – uhádneš, kdo je 

to? 

  

 

1. Chodí v koruně, král není, nosí ostruhy, rytíř není. Má šavli, husar není, k ránu budívá, 

ponocný není. Kdo je to?       (kohout) 

 

2. Celé týdny trávu žvýká, aby dala krajáč mléka. Nepospíchá, má dost času, rohy nosí 

pro okrasu.         (kráva)  

 

3. Heboučké je jako z vaty, kožíšek má mourovatý. Co je to?  (kotě) 

 

4. Víte, kdo tak nahlas štěká? Kdo zloděje v noci leká? Kdo uhlídá dům i ves? Ano, 

správně, je to…       (pes)  

 

5. Obilí i zrnko máku hned si vezme do zobáku. Za to snáší vajíčka, je to naše  

(slepička)  

 

6. Je to zvíře chrochtavé, neustále špinavé. Navíc není králem v kráse, uhodli jste, je to                 

(prase) 

 

7. Bílý kožich chundelatý, na krku má zvonec zlatý. Z nebe nebo z kopečka přiběhla 

k nám…        (ovečka) 

 

8. Vidí myšku, hned ji chytí, očičkama přitom svítí. Každý kluk i holčička ví, že je to  

(kočička) 

 

9. Trávu mění na mlíčko, občas bučí maličko. Poznali jste? Sláva! Je to přece… 

(kráva) 

 

 
 

                             

Přijdeš na to, o kterém zvířátku na obrázku, není hádanka? Zkuste ji s maminkou 

vymyslet a můžete nám ji poslat!  



 Jejda, tady se nám zvířátka nějak popletla!? Najde mláďátko svou maminku? 

Pomoz mu, ať není smutné… (zkus čarou spojit mláďátko s maminkou, které 

k sobě patří) 

 

 



 Naše zvířátka ze dvorečku zabloudila. Pomůžeš jim najít cestu zpátky?  

Cestičku od každého zvířátka vyznač jinou barvičkou, aby se nepopletly. Potom 

ještě nezapomeň vybarvit i zvířátka… 

 



 Poznáš, které zvířátko do řady nepatří? Označ ho kroužkem.  

 

 

 

 

 



 Rýmovačka není hračka!  

Každé slovo z prvního sloupečku má ve druhém sloupečku svůj rým. Dokážeš je najít 

a spojit? 

 

 

 

Další slova k procvičení: (nebo můžete ještě nějaké vymyslet) 

- kos  x …(nos) 

- zajíček  x …(kolíček) 

- kočka  x …(vločka) 

- rýč  x …(míč)  

 



 Víš, jak se jmenuje zvířátko na obrázku?  Ano, je to kravička. Najdi ještě 5 

rozdílů a potom si můžeš kravičku vybarvit!  Hodně štěstí!!! 

 

 



 A právě nastal čas, procvičit znovu tvoji chytrou hlavičku… Podaří se vám 

společně s maminkou vyluštit křížovku? 

 



 Protože je stále březen – Měsíc knihy – neměla by chybět ani pohádka – 

tentokrát - Jak mluví zvířátka? 

To, co já vám dneska povím, bude krátká pohádka a my se v ní naučíme, jakpak mluví 

zvířátka. Byl vám jednou jeden statek, plný rodin od zvířátek. Byli tu pejskové, kočky, 

slepice, ovce, krávy, dokonce i prasátka. A teď, když to všechno víte, začne naše pohádka. 

Pejsek Bobík u boudy stál, štěňátka svá k sobě zval. A jak na ně zavolal? No 

přece…(zaštěkal). 

Kousek opodál kočka Micka na sluníčku spala a pak, když se probudila, na koťátka zavolala. 

A jak na ně zavolala? No přece…(zamňoukala). 

V chlívku zase prasátko by se pořád cpalo, když na chvíli přestalo, na selátko volalo. A jak 

na ně zavolalo? Přece pěkně…(zachrochtalo). 

Ovečka za humny travičku spásala, a když se dost napásla, na jehňátka volala. Jenže byla 

daleko, a tak trochu ječela. A jak? Přece…(bečela). 

Zrovinka okolo slepice běžela, najednou se zastaví, svoje kuřátka vidí stěží. Jen plakat je 

slyšela. 

A jak na ni její děti volaly? No přece…(pípaly). 

Ještě v maštali kravička stála. A telátko v koutě? Teprve stát se učí. A co přitom povídá? 

Inu, prostě…(bučí). 

- https://youtu.be/zBASH3PSkHc - zvuky zvířátek pro děti 

Zahrajte si a procvičujte si s dětmi: 

 Napodobujte řeč zvířátek – jak mluví kočička, pejsek, kravička, slepička,… 

 Pexeso se zvířátky 

 Vystřihujte obrázky zvířátek z časopisů, nalepte na papír a dokreslete pozadí… 

 Prohlížejte si obrázky v knížkách, pozorujte, počítejte: 

- Která zvířátka mají 4 nohy, která 2 nohy? 

- Která zvířátka mají srst, která peří? 

- Která zvířátka umí létat? 

- Která zvířátka mají zobák? 

- Která zvířátka dávají mléko? 

- Která zvířátka snáší vajíčka? 

- Která zvířátka mají rohy? 

 

Zacvičte si – básnička s pohybem: 

 

Já jsem pejsek jménem Rek,    (lezení ve vzporu klečmo) 

hlídat chodím na dvorek. 

K zemi se já přikrčím,    (přikrčení se k zemi) 

na zloděje zavrčím. 

Vrčím, vrčím, vrčím, 

pak do výšky skočím.     (výskok do výšky) 

Zloděj se moc vyleká, 

jak může, tak utíká.     (běh na místě) 

https://youtu.be/zBASH3PSkHc


 Zkus si vzpomenout na písničky o domácích zvířátkách. Je jich opravdu spousta. 

Schválně, na kolik jich přijdete? Jednu z nich jsme pro vás připravily…Znáte ji? 

   

 

 

- https://youtu.be/ECVThiZaWJU - Krávy, krávy 

Malá nápověda dalších písniček: Skákal pes, Kočka leze dírou, Já mám koně, Halí belí, Malé 

kotě, Pásla ovečky, Koupím já si koně vraný, Když jsem já sloužil…, Maličká su, Když jsem 

husy pásala.  

 

 

https://youtu.be/ECVThiZaWJU


 Pokud jste již dlouho seděly, je čas protáhnout se zas… 

https://youtu.be/xZQkWSVtV_o - Pongo 

 

 Logochvilka 

- Hlasy zvířat – cvičení výdechu, pomalý výdech ústy – pomalu vydechujeme a 

zároveň vydáváme zvuk zvířátek: koza meč „mééééé“, kravička bučí „bůůůůů“, 

ovečka bečí „bééééé“; 

- Co dělají zvířátka: 

- Zvířátka se na sebe usmějí. (široce se usmějeme tak, aby byly vidět zoubky) 

- Zajíček se zlobí na kozu, že utekla. (zavřeme pusu a nafoukneme tváře) 

- Zvířátka si pošlou pusinku. (zavřeme pusu a našpulíme rty) 

- Kočička si olízne mlíčko ze rtů. (vyplázneme jazyk a olízneme horní ret, to samé 

uděláme s dolním rtem) 

- Pejsek vstal z postýlky, protáhla se a vyčistil si zoubky. (přejíždíme špičkou jazyka 

po vnější straně horních, následně dolních zoubků) 

- Pohybové cvičení: 

O kozičce 

Kozička se protahuje,  (vzpor klečmo) 

záda krásně procvičuje.  (vyhrbit a prohnout v zádech) 

Bříško, záda, bříško, záda, (vyhrbit a prohnout v zádech) 

to má každá koza ráda.  (prohnout záda) 

Kozička se protahuje,  (postavit se na špičky, natáhnout ruce ke stropu) 

každou nožku procvičuje. (udělat kroužky pravým a levým zápěstím) 

Levá, pravá, levá, pravá,  

až se z toho motá hlava.  (otáčet dokola hlavou) 

- Rytmizace: 

- Jak dupe zajíc?  Zadupeme 

- Následně dupeme do rytmu slov: za-jíc, za-jí-ček, ko-za, ko-zič-ka, ku-ře,  

ku-řát-ko, zo-bák, zvo-nek, zá-da,… 

 

Vyhledávejte další slova na písmeno Z a rytmizujte.  

 

 Při procházce venku s dětmi: 

- Pozorujte zvířátka za ploty (pejsky, kočičky, slepičky, apod…) – nechte dítě 

zvířátko poznat a pojmenovat, pozorovat, všímat si detailů a zajímavostí 

- Zahrajte si hru Na zvířecí závody. Na předem vytýčené kratší trase nechte dítě, 

aby se pohybovalo po čtyřech jako pes, poskakováním jako koník,…napodobování 

zvířátek 

 

 

 

 

https://youtu.be/xZQkWSVtV_o


 Tužkou dokresli beránkovi kudrlinky, aby měl pěkně chundelatý kožíšek.  

 

 



 Obrázky si vybarvi, vystřihni a do kroužků strč prstíky. Můžeš si se zvířátky 

zahrát pohádku…  

 

 

 

Hotové obrázky zvířátek nám můžete opět poslat na náš třídní e-mail.  Budeme se 

těšit! 



 A už se přiblížily první jarní svátky –     

             

Velikonoční zvyky a tradice, vůbec oslava Velikonoc, dávají jaru tu pravou atmosféru. Patří 

mezi ně hlavně vajíčka a jejich barvení, pomlázka s mašlemi, koledy, řehtačka, mazanec, 

beránek… Jsou symbolem příchodu jara spojený s probouzením přírody a nového života.   

Vraťte se tedy k nim a přivítejte letošní „covidové“ jaro vesele a s úsměvem. K tomu vašim 

dětem i vám přidáváme několik pracovních listů a úkolů.                                                                         

 

Přečtěte dětem a naučte se lidové velikonoční koledy: 

Hody, hody doprovody,     Přišlo jaro, slunce svítí, 

dejte vejce malovaný!      v zahradách je plno kvítí. 

Nedáte-li malovaný,      Co to ptáčci štěbetají? 

dejte aspoň bílý,      Že mi tady rádi dají, 

slepička vám snese jiný.     malovaná vajíčka, 

        co jim snesla slepička. 

 

 

 

Velikonoční kraslice 

Vyfoukněte vajíčko, pečlivě omyjte a osušte. Vajíčko můžete nazdobit: 

 Kresbou fixem 

 Potřením lepidlem a obalením např. v krupici s nastrouhanou voskovkou, semínkách, 

nalepováním papírových koleček,… 

 Pomalováním temperovými barvami 

 Podle vlastní fantazie a možností… 

Hotové nazdobené vajíčko navlékněte na stužku, zavěste na větvičku a vyfoťte. Fotografii 

nám můžete poslat na naši e-mail adresu (založíme do portfolia dítěte). 



 Do prázdných čtverečků doplň tolik puntíků, kolik je v řádku velikonočních 

vajíček. 

(Pokud umíš, můžeš zapsat i číslicí).  

 

 



 Nachystej si žlutou pastelku, vybarvi nejprve kuřátko, potom číslici 4 (velkou 

vpravo dole) a dále všechna kolečka s tímto číslem.  

 

 

Kam kuřátko cestička dovedla? Ano, k velké číslici 4. 



 Velikonoční křížovka pro bystré hlavičky… 

 

 



 Vezmi si tužku a pokus se domalovat obrázky.  Hodně štěstí!!! 

 

 



 K jaru patří barvičky, hodně barviček. A ty máš teď příležitost jeden barevný, 

velikonoční obrázek vytvořit… A prosíme pečlivě, vždyť to už umíš.  

 

 

 

 



 Pozor, pozor, hledáme rozdíly na obrázcích! Připravit, pozor,…teď!  

 

 



 Vyrobte si velikonoční přáníčko. Potřebujete: Bílý papír, nůžky, barvičky, 

pastelky… a teď už s chutí do tvoření.  

 



 Ještě přidáváme několik nápadů k velikonočnímu vyrábění pro výzdobu vašich 

domovů… Přejeme příjemnou zábavu. 

 

 

 

 



            

 

  

           

 

 

 



 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pokusy: Zasejte si společně do misky osení 

(řeřicha, obilí, travní semeno, čočka, apod.) 

A pozorujte, jak roste. Ponechte starost o osení na dítěti (pozorování, zalévání, péče o 

rostlinku). 

Můžete využít i prázdnou plastovou lahev, kterou seříznete, ozdobíte např. plastovými 

víčky nebo polepíte…a máte hned veselou nádobku k sázení . 

 

 Zahrajte si s dětmi brčkovou hru na sbírání barevných vajíček 

Potřebujete brčko, několik nastříhaných bílých papírků do tvarů vajíček nebo koleček 

velikosti cca 2cm. Můžete využít i barevné kombinace. 

Papírová vajíčka rozložíte po stole a dítě jednotlivě sbírá nasátím vzduchu do brčka a 

přemisťuje je např. do určené misky. 

Vajíčka můžete sbírat (třídit) podle tvarů (barev) na počet nebo časový limit. 

Hru si mohou zahrát i sourozenci jako soutěž . 

 

 Při procházkách venku s dětmi: 

- Vyhledejte strom (vrba jíva), ze kterého se berou proutky na pomlázku (vrba) a 

kde rostou „kočičky“  

- Zkuste si s dětmi uplést pomlázku  

- Nechte děti malovat velikonoční vajíčka barevnými křídami na chodník 

 

                           

                          

TAK  A  TO  JE  PRO  TENTOKRÁT  VŠECHNO! 

Mějte se krásně a přejeme vám spoustu zábavy nejen při velikonočním tvoření. 

Vaše paní učitelky B + V + K. 

 

                                   


