
 

 

!!!!ZDRAVÍME VŠECHNY BERUŠKY A JEJICH RODIČE!!!! 

 

VĚŘÍME, ŽE AKTIVITY V ZÁLOŽCE „ÚKOLY“ VÁS ZAUJALY. 

 

Prosíme rodiče o spolupráci při čtení úkolů a o zapojení dětí do aktivit. 

 
Milé děti, jaro, léto, podzim a zima, to jsou čtyři roční období. 

 

Právě nyní nám vládne JARO! 

Jaro je nádherné. 

Sluníčko ohřívá svými paprsky studenou zem. 

Ptáčci zvesela zpívají. 

První jarní kytičky září svou krásou. 

Co dělají zvířata? 

Každá zvířecí maminka se stará o svá malá miminka! 

 

 

 

Určitě ve svých knížečkách a časopisech najdeš mnoho hospodářských a domácích zvířátek. 

 

 

 



 

 

Úkolníček: 

 

1. Pojmenuj zvířecí rodiny. 
 

 

 

 

 

2. Jak se jmenuje miminko od kočky, slepice, kačeny, fenky, ….. 



 

 

    3. Víš, kde zvířátka bydlí? 

 

    

    4.   Doplňování zvířecí řečí, rymování: 

 
Pejsek ------- do daleka. 

Kráva -------- , až to hučí. 

Kvočna ------- na sedláka. 

Ovce ------ ovčí řečí. 

Kozlík -------, že je větší. 

Kočka -------, sova ------. 

Prase -------, jen to kvičí. 

Oslík ----na oslíka. 

 

 

 

 

 



      

    5. Když se básničky naučíš, můžeš vytleskávat rytmus o dlaně, na 

tělo, o podložku, ... 

 
BUMTARATA RATATA!                                                Naše koza strakatá 

 Utekla mi koťata!                                                             Měla pěkná kůzlata, 

První kotě – dírou v plotě.                                               Sousedova vedlejší 

Druhé psalo, že se vdalo.                                                 Měla ještě pěknější. 

                    A to třetí? A co třetí? 

                    Uletělo na koštěti! 

                    Čtvrté vlezlo za vrata - 

                   BUMTARATA RATATA! 

    

 

  6. Zahrejte si na zdrobněliny: maminka řekne – kočka; dítě řekne – kočička; 

 

  

   7. Další hra, kterou si můžete zahrát je „Na vetřelce“ dítě má 

skloněnou hlavu a pouze naslouchá jak dospělák jmenuje 

hospodářská zvířata. Když ale dospělák řekne něco jiného např. 

veverka, dítě hlavu zvedá. Pokud hra dítě zaujme, můžete hru 

opakovat několikrát. 

     

  8.   Vytvořte si  zvířátko z papíru: 

 

 



 

 

9.  Spočítej zvířecí maminky, spočítej zvířecí miminka. 

             Vytvoř dvojíce  maminku s miminkem. 

          Která zvířátka mají srst a která peří? 

               



 

 

 

10.  Pomoz kuřeti  najít cestu domů. 

 
 



 

 

 

Je mnoho pohádek o zvířátkách. Určitě vaše dítě zná takové pohádky. Čtěte, hrejte si a 

povídejte o pohádkách. 

Příklad: „O slepičce a kohoutkovi“ 

               „Jak zvířátka šla do světa“ 

               „Budka“ 

               „Děvět“ 

               „O neposlušných kůzlátkách“ 

               „O třech prasátkách“ 

  

Ještě si zazpíváme: 
 



 

 

 

!!!!Přejeme Vám mnoho krásných zážitků a hlavně  pevné zdraví!!!! 


