
Domácí školka 27. 4. - 1. 5. 2020 

 

JARO V PLNÉM PROUDU ☺  

„DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA A MLÁĎATA“ 
Jaro přináší spoustu změn, příroda se probouzí a všude je veselo. Ptáčci zpívají, 

zvířátka se probudila ze zimního spánku, pole se začínají zelenat, rostlinky kvést 

a vonět ale i u nás doma na dvoře, nebo třeba u babičky a dědečka je veselo. 

Jaro je totiž znakem toho, že zvířecí maminky a tatínci přivádí na svět své 

mláďátka. 

Tak co děti, dokážete vyjmenovat všechny domácí zvířátka, co znáte? A jak se asi 

jmenují jejich mláďata? ☺ 

MLÁĎÁTKA 

- Každá zvířecí maminka a tatínek ale mají i své děti – mláďátka. Dokážete 

společně s maminkou nebo tatínkem říct, jak se říká mamince, tatínkovi a 

mláďátku každého domácího zvířátka? Pro ukázku zkusíme jedno zvířátko spolu: 

tatínek je kohout, maminka slepička a jejich mláďátko je kuřátko. ☺ Tak hurá na 

to!  

 

 

 

 

 

 

 



ÚKOLY PRO BYSTRÉ OČI! 

1.  

Na obrázku máte vždy jedno domácí zvířátko a vedle něj jsou různé stíny. 

Dokážete samostatně ale třeba i s pomocí maminky přiřadit správný stín 

zvířátka?? ☺ 

2.  

Na obrázku máme dvorek plný zvířátek. Dokážeš najít kočku Micku, která se nám 

zatoulala? Spočítáš, kolik máme na dvoře holoubků? Uhádneš, které zvířátka se 

skrývají v hádance? ☺ 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CO NÁM DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA DÁVAJÍ? 

Víte děti, proč chováme zvířátka? Některé jsou nám moc užitečné. Zvládnete říct 

mamince, co nám dává slepička, ovečka nebo kravička? Proč máme na dvoře 

kočičku, pejska?  

 

KDE ZVÍŘÁTKA BYDLÍ? 

Každé zvířátko má své místo, kde jej chováme a taky svůj domeček. Dokážete 

říct, kdo třeba bydlí v boudě, kurníku, chlívku nebo třeba ve stáji? ☺ 

 

NAKRESLI ZVÍŘÁTKO! ☺ 

Máte doma nějaké zvířátko, o kterém si tady povídáme? Chová ho na dvorku 

třeba babička a dědeček? Nebo se vám prostě zvířátko líbí? ☺ 

Udělejte nám ve školce radost a nakreslete nebo vyrobte nám jedno zvířátko a 

vhoďte pak výtvor do poštovní schránky ve školce (třeba po cestě na vycházku 

nebo až půjdete kolem ☺). Přikládáme pár inspirací k výrobě: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÍSNIČKY A HÁDANKY ☺ 

O zvířátkách je i spousta písniček a hádanek. 

Víte děti, jaké zvuky dělají domácí zvířátka? ☺  

https://www.youtube.com/watch?v=ndspN0I-QEo 

Znáte písničku „KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL“? Tam jsou všechna domácí zvířátka, se 

kterými jsme se seznámili ☺ https://www.youtube.com/watch?v=yN0aJ8-th5M 

Máte své oblíbené plyšové zvířátko, se kterým třeba spíte v postýlce? Můžete si 

s ním společně zacvičit na písničku s Dádou ve ŠKOLE ZVÍŘÁTEK ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=kAUiMM9eCBw 

 

Po obloze pluje, 

na louce si skáče, 

trká, vyhazuje, 

má vlněný fráček. 

(beránek) 

 

Celé týdny trávu žvýká, 

aby dala krajáč mlíka. 

Nepospíchá, má dost času, 

rohy nosí pro okrasu. 

(kravička) 

 

Má hřebínek, co nečeše, 

má ostruhy a nerajtuje. 

Někdy se točí na střeše, 

jindy si na zdi pobrukuje. 

(kohout) 

https://www.youtube.com/watch?v=ndspN0I-QEo
https://www.youtube.com/watch?v=yN0aJ8-th5M
https://www.youtube.com/watch?v=kAUiMM9eCBw


BÁSNIČKY O ZVÍŘÁTKÁCH: 

 

Slepičko kdákalko, kuřátka voď. 

Husičko kejhalko, s housaty choď. 

Huňatá ovečko, bílé jehňátko hlídej. 

Strakatá kravičko, mlíčko telátku dávej. 

Koníčku běloušku, hopsa, běž, 

s hříbátkem pro oves pojedeš! ☺ 

 

Kohout 

Zpívá kohout kykyryký, 

umí jenom dvě slabiky. 

A umí je nazpaměť, 

dopředu a zase zpět. 

Ani hlásku nepoplete, 

zpívá, že mu peří kvete. 

A kdo se ptá proč, 

pro slepičí kvoč. 

 

Kočičí rodinka 

Kocour, kočka, kočička, 

velký, menší, maličká. 

Ta čtvrtá je na hraní, 

do postýlky na spaní. 

 

Milé děti a milí rodiče, užívejte teplé jarní dny v co největší pohodě, nešetřete 
úsměvy a užívejte si každý den. Těšíme se, že až se potkáme ve školce, tak si o 
všech vašich společných činnostech budeme povídat.  

 


