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 Komunikace: Povídejte si s dětmi o tom, jaká zvířátka žijí na statku (kráva, ovce, koza, 

prase, kůň, slepice, husa). Řekněte si, že tato zvířátka nazýváme hospodářská. 

Povídejte si o tom, proč jsou pro nás tato zvířata užitečná a také o tom, kde se jim žije 

nejlépe (malé farmy s laskavým přístupem ke zvířatům). 

 Učte se s dětmi mláďata od těchto zvířátek, např. s pomocí obrázkových knížek, 

leporel apod. Nechte děti, aby si zopakovaly zvuky hospodářských zvířat (bůů, béé, 

méé, chro chro, íhahá, kokokokodák,..). 

 Tělesné cvičení, pozornost a paměť: Rozmístěte dítěti po bytě nebo po zahradě 

dvojice obrázků zvířat a jejich mláďat (kůň – hříbě; kráva – tele, slepice – kuře apod.). 

Úkolem dítěte bude hledat vždy jen danou dvojici zvířete a mláděte na smluvené 

místo. Např. „Zkus najít koníka a přines mi ho. Teď jdi hledat jeho mláďátko. Jak se 

jmenuje mládě od koně?“ Dítě přestože cestou nalézá i jiné obrázky musí přinést 

pouze to, na kterém jste se předem domluvili.  

 Výtvarné tvoření: Nakreslete dítěti jednoduché kuřátko sedící ve skořápce od vajíčka. 

Úkolem dítěte bude polepit tělo kuřátka (zrníčky, kukuřicí, cizrnou, nebo zmačkanými 

kuličkami barevného papíru), skořápku mohou děti polepit rozbitými kousky skořápky 

nebo ji pouze vybarvit. Pokud nechcete dítěti obrázek kuřátka kreslit, využijte 

obrázek pod textem. 

 Sluchové vnímání: Pusťte si písničku „Když jsem já sloužil“ a zkuste si jí s dětmi 

společně zazpívat. Zkuste se naučit nazpaměť básničku „Slepička“. 

 Činnosti venku: Můžete se jít s dětmi podívat k venkovním výběhům hospodářských 

zvířat. 

 

Básnička, říkanka, apod. Grafomotorika (grafický cvik provádějte 

obyčejnou tužkou) 

SLEPIČKA 

Kropenatá slepičko, 

snes nám zlaté vajíčko! 

Zlaté vejce? – Ach, co s ním? 

O zlato já nestojím. 

Jak by se mi ze zlata 

líhla potom kuřata? 

Nakreslete dětem na papír malá 

droboučká kuřátka. Úkolem dětí bude 

kreslit okolo kuřátek vajíčko (grafický 

cvik: ovál). 



 


