
Distanční výuka – Zvířátka

Milé děti,
máte za sebou již dva týdny plné úkolů, vyrábění, psaní, počítání a básniček. 
Zopakovali jste si pohádku o perníkové chaloupce, přichystali jste si malou 
velikonoční výzdobu, seznámili jste se s prvními jarními kytičkami a teď se můžete 
těšit na zvířátka. 

1. Popros mamku nebo taťku, aby ti přečetl krátký příběh ( příloha č. 1)
Poté příběh převyprávěj a řekni, kdo v něm vystupuje.

2. Pomoz najít slepičce cestu ke svým kuřátkům (příloha č. 2)

3. 3. Spoj k sobě správné poloviny zvířátek. Pomohou ti nůžky a lepidlo (příloha 
č. 3)

4. a) dokresli beránkovi kudrlinky
b) natiskej beránkovi srst pomocí korku a barvy (příloha č. 4)

5. Najdi rozdíly mezi obrázky (příloha č.5)

6. Poskládej koníka z puzzlí. Vystřihni a nalep.(příloha č. 6)

7. Spoj čárky a vybarvi pejska (příloha č. 7)

8. Vybarvi kohouta: Čísla ti řeknou, jakou barvičkou kreslit (příloha č. 8)

9. Slož pejska podle návodu, mamka nebo taťka ti pomohou (příloha č. 9)

10. Pusť si písničku a zaspívej si ji. Kolik zvířátek v písničce vystupuje.
https://www.youtube.com/watch?v=xpi_uepPNww

11.Nauč se básničku s pohybem, mamka ti jí přečte (příloha č.10)

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


Příloha č. 1

 O zatoulané ovečce

Přišlo jaro a to je čas, kdy se rodí zvířátkům mláďata. Na dvorku se už pochlubila
kočka 2 koťátky, také za kvočnou běhají kuřátka. V králíkárně se krčí v seně 4 malí
králíčci a fenka Máša bude mít brzy štěňata.
Beruška  s broučkem si  hráli  spolu  na  paloučku  za  domečkem,  když  tu  najednou
přiběhla vystrašená ovečka. „ Ztratilo se mi jedno jehňátko, pomozte mi ho prosím
najít!“ „ Hned ti pomůžeme, jen to rychle povíme mamince.“ „ Za chvíli bude tma
broučkové:  povídá maminka.  „ Budeme muset  zavolat  na pomoc další  zvířátka“.
Maminka  běžela  do  chlívku  a  poprosila  kozu  s kůzlátky,  beruška  zase  kravičku
s  telátky  a  brouček  kobylku  s hříbátkem.  Zpráva  se  rychle  rozšířila  k ostatním
zvířátkům. Na pomoc přišla kachna s kachňátky, husa s housátky, slepice s kuřátky,
prasnice se selátky. Prohledali společně louku, keře, zahrady. 
Začalo se šeřit, za chvíli nebude vidět na krok. Vydali se i do lesa, volali, ale jehňátko
nenašli.
Beruška  dostala  nápad:  Všichni  se  pořádně  zaposloucháme  do  ticha  lesa,  jestli
neuslyšíme cinkat  zvoneček,  který jehňátko nosí  okolo krku.  A opravdu,  po chvíli
uslyšeli pod stromem tiché cinkání zvonečku. 
Druhý den se všechna zvířátka opět sešla na paloučku. Ovečka všem děkovala za
záchranu jehňátka a navrhla, že by se mohli společně naučit písničku o zvířátkách. 
Písničku  pak  společně  zazpívali  jablůňce.  Jablůňka  byla  nadšená  a  celá  trošku
zrůžověla. Ve větvích jí už začínali rašit pupeny, ze kterých opatrně vykukovaly první
lístky. Tu a tam se jí začínaly objevovat i drobné růžové kvítky. Všude bzučely včelky
a čmeláčci. Zlehka usedali na kvítky a tak pomáhali s opylením. Až květy opadají,
začnou se tvořit jablůňce malá jablíčka.
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Příloha č. 10

Bleška
Skáče bleška na písku, (skáčeme jako blecha)
hledá, kdo je nablízku. (z dlaní uděláme ruličky a přiložíme na oči jako dalekohled)
Kdo nejede na koni, (cváláme jako koně)
toho bleška dohoní. (běžíme na místě)
Alík leží na břiše, (ležíme na bříšku a dlaněmi si podepřeme bradu a kopeme nožičkama)
už má blešku v kožiše!
Blecha skáče v kožichu, (skáčeme jako blešky)
když je pejsek potichu.
Ale když pes zaštěká,
to se celá vyleká.. (zmateně pobíháme a zprudka měníme směr)
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