Domácí školka 6. 4. - 11. 4. 2021

ZVÍŘATA, KTERÉ ZNÁM
Milé děti,
tento týden se na vás těší nové téma o zvířátkách.
Zjistíme, které žijí v našem okolí, které doma chováme nebo kteří žijí v cizině,
ale můžeme je třeba vidět v Zoo. Tak jdeme na to!

1. ZVÍŘECÍ HÁDANKY
Poznáš, o jaké zvířátko se jedná? Pokud ano, řekni, kde jej můžeš vidět.

Zkus říct alespoň jedno zvíře (žijící u nás a v cizině), které zvíře má hřívu, krunýř,
rohy, kopýtka, ploutev, tykadla, křídla, zobák.
Řekni mamince a tatínkovi, kde žijí a co mají rádi k jídlu.

2. DRUHY ZVÍŘÁTEK
Znáš různá zvířátka? Dokážeš říct, které patří do lesa, na pole, do řeky či rybníka, na
dvorek, které máme doma, které uvidíš v ZOO?
Zvládneš všechny zvířátka z obrázků
pojmenovat?

3. DOMÁCÍ MAZLÍČCI
Máš doma domácího mazlíčka? O jaké zvířátko se jedná? Jak se jmenuje, kde
bydlí, spí s tebou? Zkus se se svým kamarádem vyfotit nebo jej můžeš nakreslit.
Na tvého kamaráda nebo výtvory se budeme moc těšit!

4. ZVÍŘECÍ PÍSNIČKA
Pusť si písničku „Když jsem já sloužil“ a společně s maminkou nebo tatínkem si ji
vyzkoušej zazpívat. Zvládneš vyjmenovat všechny zvířátka z písničky? Co mají
společného všechny zvířátka z písničky? (jsou to domácí zvířata, bydlí na dvorku)
Obrázek si můžeš vymalovat dle své představy
https://www.youtube.com/watch?v=ICnwjO9_8w0

5. NAPODOB ZVÍŘÁTKO
Zahraj si s maminkou na zvířátka. Napodob pohybem nebo zvukem tyto zvířátka.
Vyzkoušej, jestli maminka uhodne zvířátko, které představuješ.
(SOVA, ČÁP, HAD, OPICE, OSEL, KRÁLÍK, JELEN)

6. PODÍVÁME SE DO ZOO
Podíváme se společně do ZOO. Pusť si písničku a zatancuj si společně s ní.
https://www.youtube.com/watch?v=ssVoM0tJN58

7. ZVÍŘECÍ HÁDANKY
Pro svou hřívu stal se král, každý se ho totiž bál! Tak hlasitý, strašný řev, umí
totiž jenom…………………

Motá nitě, krejčí není, plete sítě, rybář není, až své sítě usouká, poznáte
v něm……………….

Přes brýle se na svět kouká, tajemně si přitom houká. Noc co noc vždy zase
znova, v lese létá moudrá………………

Silná kůže, samé špeky, má rád bahno, louže, řeky. Je to tuze tlustý hoch. Ptáte
se kdo? Přece………………..

Rezavý má kožíšek, neloupe však oříšek. Prolistuj si knížku, najdi
chytrou………….

Kdo má nejvíc párů očí, pýchou se mu hlava točí, jak je pyšný na svůj háf. Ano
správně, je to………………..

Na stromech se ráda houpe, banány si sama loupe. Žije hlavně v Africe.
Kdopak je to,………………

Dlouhé uši, rychle běží, dohoníš je jenom stěží. Ustrašení mazlíci, to jsou
všichni…………

8. ZVÍŘECÍ INSPIRACE A VÝROBKY

9. BÁSNIČKY O ZVÍŘÁTKÁCH
Dikobraz
Dikobraz je bezstarostný,
protože ho chrání ostny.
Jen si dejte poradit koukat, ale nehladit!

Tukan
Obdivujte pestré rajky,
mají peří jako z krajky.
Obdivujte tukany
s velikými zobany

Žirafa
Žirafa je tuze dlouhá,
do nebe jí hlava čouhá.
Pije vodu z potoka,
hledí na svět z vysoka

Včelka
Včelka měla nehodu, spadla, spadla na vodu.
Stará olše, co tu stála, nad včelkou se slitovala,
Poslala jí dolů list. Na tom lístku jako v člunku,
přeplavala včelka tůňku.

9. PRACOVNÍ LISTY

Milé děti a milí rodiče, užijte si hravé tvoření a povídání se zvířátky.
První teplé dny prožijte v klidné a pohodové atmosféře, užívejte
sluníčka a prvních jarních paprsků. Těšíme se, že až se potkáme ve
školce, tak si o všech vašich společných činnostech budeme povídat.
Nezapomeňte nám zaslat fotky při činnostech nebo obrázky výrobků.

