Domácí a hospodářská zvířata
Hospodářská zvířata jsou taková zvířata, z kterých máme nějaký užitek, snáší nám vajíčka, dávají
mléko a maso.
Domácí zvířata jsou našimi mazlíčky, které chováme pro naše potěšení, jsou našimi kamarády a dělají
nám společnost.
Prohlédni si obrázky zvířat, pojmenuj je a vystřihni si je.

Téma : Domácí zvířata a jejich mláďata

Nabídka činností, her, písniček, básniček a pracovních listů:

- Hra ,,Na statek“ – najdi doma všechny domácí zvířátka – hračky, plyšáky
a postav jim z kostek nebo z knížek leporel domečky
- Hra ,,Na pelíšky“ – udělej zvířátku pelíšek – z polštářků, šál, šátků…
- Hra ,,Na zvěrolékaře“- ošetři zvířátku pacičku – šátek, šála, obvaz…
- Vyhledej zvířátka v knihách, časopisech – můžeš vystřihnout a nalepit,
vyrobit si vlastní knihu
- Poslech příběhů o zvířátkách – např. ,,Povídání o pejskovi a kočičce“
Josefa Čapka
- Starší děti – vystihnout zvířecí figuru – nakresli zvířátko, namaluj
- Vyrob si zvířátko /kočka, pes, prasátko…/ z roličky od toaletního papíru
- Vymodeluj zvířátko
- Hledej jejich mláďata a pojmenuj je
- Starší děti – vytleskej názvy zvířat a urči počet slabik a hlásku na začátku
slova
- Mladší děti – hra ,,Jakou mají řeč?“/ Jak dělají?/ – Kočka – mňau,
prasátko chro, chro…
- Hra ,,Na pantomimu“ – napodob pohyb zvířat
- Hra ,,Na muzikanty“ – zazpívej si písničku – např. Kočka leze dírou, Když
jsem já sloužil, Já mám koně, Skákal pes…
- Hra ,, Na kapelu“ zahraj si na vařečky, na pokličky, lžičkou na skleničku…
- Hledej jiný doprovod k písním
- Nauč se básničku
- Procvič si jazýček - logopedie
- Zacvič si
- Vyber si a vypracuj pracovní listy

1.

Mírný stoj rozkročný, skrčit upažmo, upažit.
Mot. Pejsek se po ránu protahuje.

2.

Vzpor klečmo – vyhrbit páteř, prohnout páteř.
Mot. Pejsek uviděl kočku (vyhrbit), kočka utekla
(prohnout).

3.

Vzpor stojmo, ručkujeme dopředu a zpět.
Mot. Pejsek zkouší jak má silné packy.

4.

Vzpor klečmo, pravou skrčit a zanožit. To samé s
levou.
Mot. Pejsek si protahuje zadní packy.

5.

Leh, nohy pokrčíme, zvedneme pánev a položíme.
Mot. Pejsek jde kolem mostu.

6.

Stoj mírně rozkročný, poskoky na místě .
Mot. Pejsek se raduje.

7.

Sed skřižmo, nosem nádech, ústy výdech na hlásku
„A“, při výdechu se pěstmi bijeme na hrudi.
Mot. Prší.

8.

Sed snožmo, propnout špičky, vztyčit špičky.
Mot. Pejsek procvičuje ťapky.

Pejsek Raf dělá haf,
kočka Micka mňouká,
slepička zas kokodák,
kohout na ni kouká.
Koza mečí, ovce bečí,
kohoutek zas kokrhá,
dej si pozor na Rafa,
ten ti gatě roztrhá.

Tati, kup mi pejska!
Nejlepší je štěně.
Budu ho brát na procházku
třeba stokrát denně.
Naučím ho štěkat –
pro mě to nic není.
On mi bude na oplátku
radit při učení.

Cupy dupy u chalupy,
až se kočce ježí chlupy.
Liják ťuká na střechu:
Vylez, číčo, z pelechu!
Nevylezu, třesky plesky,
teprve až bude hezky!
Až zas vyjde sluníčko,
pak si dojdu na mlíčko.

