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 Povídejte si o domácích zvířátkách, o tom, co mají na sobě, jakou mají barvu, čím se 

živí, jaká jsou jejich mláďátka, jaké máte zvířátko doma – nechte děti co nejvíce 

mluvit, záměrně pracujte na zlepšování výslovnosti 

  Zkuste rozlišit domácí x divoká zvířátka třeba za pomoci knížek 

 Procvičte jazýček – nahoru, dolu, do stran, ven, dovnitř, olíznutí rtů, ťukání do patra…  

 Procvičte zvuky domácích zvířat, můžete přidat i zvířátka, které teď běžně vidíme na 

zahradě – moucha (bzz), čmelák (bžž), had (sss)… 

 Vytleskejte si názvy zvířátek, určete první slabiku, popř. hlásku 

 Postavte si doma farmu třeba z lega, kostek, učte děti starat se o zvířátka (plyšová, 

dřevěná), pokud máte doma zvířátko, svěřte dítěti jednoduchý úkol – např. každý den 

se postará o vodu, granulky, zrní… 

 Zkuste si nakreslit svého domácího mazlíčka nebo jakékoli domácí zvířátko  

 Můžete si vyrobit jednoduchá zvířátka z ruliček, barevného papíru, očiček, slámy, 

prostě z toho, co doma najdete, zvířátka můžete skládat z papíru 

 Procvičte si prostorovou orientaci – dej plyšové zvířátko na, pod, vedle, za… židli, stůl, 

lavičku… 

 Můžete hádat zvířecí hádanky, vymýšlet rýmy, zdrobněliny (kočka x kočička) 

 Procvičte si tělo zvířecí chůzí jako – kachna, kočka, pes, koník, had, žába… 

 Zazpívejte si písničky – Kočka leze dírou, Skákal pes, Když jsem já sloužil 

 Poslechněte si písničku od Svěráka a Uhlíře „Krávy, krávy“, můžete si i zatancovat  

Básnička, říkanka, apod. Grafomotorika (grafický cvik provádějte 

obyčejnou tužkou) 

Bumtarata na vrata,  

máme čtyři koťata,  

jedno černé, druhé bíle,  

třetí žluté, rozpustilé, 

a to čtvrté strakaté, 

po mamince okaté.  

Procvičte si vodorovné čáry 

- Můžete využít tiskátka, 

natiskněte si na obě strany 

papíru vždy dvě stejná zvířátka, 

udělejte k nim tečky, dítě spojí 

z bodu do bodu vodorovnou 

čárou vždy stejné zvířátko (pes-

pes, kočka-kočka, slepice-

slepice) 

 


