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 Cíl dne Komunitní kruh Pohybová chvilka Řízená činnost Poznámky 

Pondělí Seznámení 

s exotickými 

zvířaty 

Povídání – téma exotická 

zvířata (encyklopedie, 

obrázky...) 

Překážková dráha Hádanky 

Najdi rozdíly 

omalovánky 

Úterý Kde zvířata žijí, 

čím se živí 

Zvířata na různých 

světadílech 

Přijela tetička z Číny Modelování zvířat 

Píseň – Máme rádi zvířata 

 

Středa Charakteristika 

zvířat 

Skladba těla zvířat, popis Rybičky, rybičky, rybáři jedou 

 

Stavba ZOO 

Pohádka o třech 

medvědech 

dramatizace 

Čtvrtek Moje oblíbené 

zvířa 

Které exotické zvíře se mi 

líbí a proč 

Všechno lítá, co peří má Pracovní list 

Výroba papírového lva 

Youtube - 10 

nejnebezpečnějších 

zvířat na světě 

Pátek Opakování – co si 

pamatujeme 

Co si pamatujeme, co nás 

zaujalo 

Dle zájmu dětí Poznávání písmen, 

opisování písmen, na jaké 

písmeno začíná zvíře … 

 

 

 10 nejnebezpečnějších zvířat- https://www.youtube.com/watch?v=1UTMyCAStUE 

Sloník Toník – cvičení s Míšou -https://www.youtube.com/watch?v=gIxsLSJCwmo 

Jak pečovat o morčata - https://www.youtube.com/watch?v=rXNITBPvHOI 

 Krokodýl z papíru - https://www.youtube.com/watch?v=Tb3_Q16JrCs&list=PL66ONAkbO14aEIaRtM2b2cptCaMSp5Pnt 

https://www.youtube.com/watch?v=1UTMyCAStUE
https://www.youtube.com/watch?v=gIxsLSJCwmo
https://www.youtube.com/watch?v=rXNITBPvHOI
https://www.youtube.com/watch?v=Tb3_Q16JrCs&list=PL66ONAkbO14aEIaRtM2b2cptCaMSp5Pnt
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Kompetence: 

 Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit. 

 

Očekávané výstupy: 

Dítě a jeho tělo:  

 Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky. 
Dítě a jeho psychika: 

 Dbát na souvislý řečový projev. 
Dítě a ten druhý: 

 Dělit se o hračku – řešení konfliktu dohodou. 

Dítě a společnost: 

 Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem s úctou, vážit si jejich práce a úsilí. 

Dítě a svět: 

 Osvojování jednoduchých poznatků o exotických zvířatech. 
 

 

 



 



Najdi žirafě správnou cestu k napajedlu 



 



MÁME RÁDI ZVÍŘATA 

 

Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, 

Protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. 

V zoologické zahradě, zahradě, zahradě 

Nehlaďte lva po bradě, ukousne vám prst. 

Chybuje ten kdo lvu skrz tu mříž svou ruku podá 

I když máme deset prstů, každýho je škoda. 

Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, 

Protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. 

Lalalalalalala, lalala, lalala, 

lalalalalalala, lalalalala. 

Lalalalalalala, lalala, lalala, 

lalalalalalala, lalalalala. 

Lalalalalalala, lalala, lalala, 

lalalalalalala, lalalalala. 

Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, 

Protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. 

V zoologické zahradě, zahradě, zahradě 

Nehlaďte lva po bradě, ukousne vám prst. 

Chybuje ten kdo lvu skrz tu mříž svou ruku podá 

I když máme deset prstů, každýho je škoda. 

Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, 

Protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. 

Lalalalalalala, lalala, lalala, 

lalalalalalala, lalalalala. 

Lalalalalalala, lalala, lalala, 

lalalalalalala, lalalalala. 

 



Pojmenuj zvířata která vidíš, obtáhni barevně jejich obrys 



Správně pojmenuj 

 

 



Vybarvi stejný počet zvířat 



Hledej rozdíly na obrázcích 

 

 


