
 

ZV
ÍŘÁ

TKANAFARMĚ
Milé děti ze třídy kočiček, tentokrát zavítáme na statek
/farmu/.  Na statku se chovají zvířata a pěstují rostliny.

Postav si doma svoji farmu a staň se farmářem. 

Otázky pro dítě: 
(obrázky, literatura, námětové hry) 

 
Poznáš živočicha a dokážeš ho pojmenovat 

(samec, samice, mládě)?
Víš, jakým druhem potravy se krmí ?

Znáš užitečnost daného zvířete pro člověka ?
Víš, jak má člověk pečovat o toto zvíře ?

 



Ovci vůbec nevadí,
když se venku..............,
neboť má vždy oblečený
teplý svetr z ovčí ............

Je to velké zvíře, má čtyři nohy, krásnou hřívu
a jeho mláděti se říká hříbě (kůň)

Má to dva rohy, čtyři nohy, dlouhou bradku.
Co je to? (koza) 

Hádanky
Víš? Vymyslíš vlastní hádanku? 

Ztracený rým



Všechna zvířátka na statku pomáhají lidem.
Víš, jaký máme užitek z těchto zvířátek?

Písnička
Když jsem já sloužil

https://www.youtube.com/watch?v=Kpaf7HwiTkY



Zvířecí rodina: samec, samice, mláďátko

Od kočičky koťátko,
pejsek, fena, štěňátko.
Od kravičky telátko,
kozel, koza, kůzlátko.
Od prasátka selátko,
beran, ovce, jehňátko.
Od koníka hříbátko,
kohout, slípka, kuřátko. 
Hospodaří zdárně, na té naší farmě.

Básnička/doplňovačka



Postavte si doma tematický
koutek.

"FARMU" 
Použijte stavebnice, bar.
papíry, kartonové krabice,
kamínky, dřívka a kostky.....
Využijte gumová zvířátka,
nebo si vyrobte vlastní z
papíru aj.

 jemnou motoriku při manipulaci s
drobným materiálem, při nakládání
a převážení potravy pro zvířátka.
Procvičíte matematické
dovednosti: Kolik je v ohrádce
zvířátek? V které ohrádce jich je více?
Můžete třídit zvířátka podle
charakteristických znaků srst/peří,
třídit na domácí, lesní, vodní.....
Poznatky: Co zvířátka jí, jak o ně
pečovat, k čemu jsou užitečná.
Jmenovat: Samec, samice, mládě.
Jazyk a řeč: Jak zvířátko dělá

V námětových hrách
procvičíte:



Pokud venku svítí sluníčko,  vezmeme
hračku zvířete a přiložíme na bílý papír
tak, aby se na papíře promítl stín zvířete
– děti obkreslují, vybarvují, vymýšlí
příběh,…

Pobyt venku

TIP: zvířátka z papíru

Mějte se krásně, paní učitelky

Dáša a Šárka


