
Integrovaný blok: Země 

Téma: Jaro se probouzí – Domácí zvířata 

 

Pranostiky o jaru – Duben 

 Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. 

 Teplé deště v dubnu – teplé dny v říjnu. 

 Bouřky v dubnu zvěstují teplé léto. 

Hádanky:  

Trochu voda, trochu zem, volá na tě: Nechoď sem! (bláto) 

Běhá to okolo chalupy, dělá to cupity dupy. (déšť) 

Kdypak bývám slyšet z dálky? Když dám prut na píšťalky. (Vrba) 

Život na farmě 

- Povídání o zvířátkách (kde žijí :ve vodě/ na souši / ve vzduchu/ na farmě/v lese/v zoo 

/v džungli/ ….., čím se liší od lidí?, jak se nazývá lékař, který léčí zvířátka?) 

- Prohlížení obrázkových knih, časopisů, kde děti uvidí různé druhy zvířat 

- Zvířátka z farmy – jak se říká samci, samici, mláděti 

- Spojovačky : Zvíře a jeho mládě (v příloze) 

- Pexeso: zvíře a jeho mládě (v příloze) 

- Sudoku: (příloha) 

- Stínohra (příloha) 

- Procházky po vsi – všímání si, kdo má jaké hospodářské zvíře, krmení oveček (ty pod 

školkou mají plno jehňátek, u toho si můžete s dětmi popovídat, co se vyrábí z vlny a 

zda něco z vlny mají doma) 

- Nápodoba chůze kachny, kočky, pejska, skotačení koníčka, … 

- Zvuky zvířat - jak dělá: pes, kočka, koza, kráva, kůň, oslík, prase, …. 

- Stavby z lega, lego Duplo – farmička / dřevěné kostky + gumová zvířátka 

- Třídění zvířátek na hospodářská, volně žijící v lese, žijících v zoo 

- Třídění zvířátek (hraček) které máte doma, podle velikosti 

Hádanky – zvířátka:  

Má to dva rohy, čtyři nohy, dlouhou bradku. Co je to? (koza)  

Je to velké zvíře, má čtyři nohy, krásnou hřívu a jeho mláděti se říká hříbě (kůň) 

….  – další hádanky mohou vymýšlet děti a hádat rodiče (sourozenci,…) 

Pohádky:  

O kohoutkovi a slepičce ( https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY ) – OTÁZKY: proč 

slepička zachraňovala kohoutka? Zachoval se správně? Co udělal? Kam šla slepička nejdřív? 

https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY


Kam potom? Povedlo se jí kohoutka zachránit? Zachoval/a bys se jako kohoutek, kdybys 

měl/a jen jeden jediný kousek čokolády? Jak bys vyřešil/a, aby to nebylo ani jednomu líto a 

byli jste oba spokojení? 

Zvířátka a loupežníci (buď čtená pohádka - Špalíček pohádek – F. Hrubín nebo 

https://www.youtube.com/watch?v=hyW4Mqtvzp8 , min.4:13) 

Vlk a kůzlátka (trochu jinak, v podání Štístka a Poupěnky 

https://www.youtube.com/watch?v=OTvBYwNQII4 ) 

Kuřátko a obilí (buď čtená – Špalíček pohádek – Fr. Hrubín nebo poslech 

https://www.youtube.com/watch?v=DS63Qz_r1lU ) 

 

Písničky:  

Když jsem já sloužil   (https://www.youtube.com/watch?v=yN0aJ8-th5M) 

Tři housátka (již jsme se učily, poproste děti, ať vám ji zazpívají 😉, nahrávku bohužel 

nemám, ani jsem nenašla) 

 

 Kuřátka a slepička (také jsme se již učily 😉 ) 

Kuřátka jdou za slepičkou, pi, pi, pi, pi píp, 

pěkně dvorkem i cestičkou pi, pi, pi, pi píp. 

Slepička je učí zobat koko, koko - dák,  

Zrníčka i broučky hledat koko, koko – dák. 

https://www.youtube.com/watch?v=hyW4Mqtvzp8
https://www.youtube.com/watch?v=OTvBYwNQII4
https://www.youtube.com/watch?v=DS63Qz_r1lU
https://www.youtube.com/watch?v=yN0aJ8-th5M


Básničky: 

 Bumtarata na vrata, (tleskáme s dítětem do rytmu) 

máme čtyři koťata. 

První mňouká, (pošimráme se na jedné dlani a zamňoukáme) 

druhé přede, (pošimráme se na druhé dlani a napodobíme předení kotěte) 

třetí hajat nedovede. (pošimráme si jedno chodidlo a zakroutíme hlavou) 

A to čtvrté prská, (pošimráme druhé chodidlo a napodobíme prskání kotěte) 

ocáskem si mrská. (zavrtíme zadečkem) 

 

 Od kočičky koťátko, 

pejsek, fena, štěňátko. 

Od kravičky telátko, 

kozel, koza, kůzlátko. 

Od prasátka selátko, 

beran, ovce, jehňátko. 

Od koníka hříbátko, 

kohout, slípka, kuřátko. 

Hospodaří zdárně, na té naší farmě. 

 

 Něco ťuklo, vejce puklo. 
Kuře z něho na svět juklo! (děti se skoulí do klubíčka) 
Ťuky, ťuky, ťuk! 
Já jsem kuře jako buk. (protáhnout se, vyskočit) 

Učitelka je slepička a děti kuřátka. Slepička jde a kuřátka poskakují snožmo po 
místnosti a u toho říkají. 

Pipi, pipi, pipky, 
já jsem rádo, kde jsou slípky. 
Pipi, pipi, pipi, pip, 
u maminky je hned líp. (děti se seběhnou kolem paní učitelky a zobají) 
Pod stolem drobky, 
kuřátka zobky. 



Moc nás, moc nás, 
utíkejte pryč od nás. (kuřátka se rozeběhnou) 

Trocha tvoření: 

Origami pejsek – procvičíme prstíky 

 

 

 Malování farmy – použít můžeme vodovky, voskovky, pastelky 

 Modelování kuřátek z plastelíny 

 Venku na zahradě – stavění domečků pro zvířátka z klacíků, kamínků, na pískovišti 
apod. 

 Pokud venku svítí sluníčko – vezmeme hračku zvířete a přiložíme na bílý papír tak, 
aby se na papíře promítl stín zvířete – děti obkreslují, vybarvují, vymýšlí příběh,… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


