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AKTIVITY NA DOMA 
Dobrý den rodiče a naše Berušky, 

Tak už nám pomalu končí naše setkávání se prostřednictvím aktivit na dálku. Na děti se těšíme. 

Ovšem bude následující měsíc velmi striktní v dodržování všech opatření a nebude to určitě 

lehké pro nás a ani pro děti, proto i předem žádáme, abychom si mezi sebou vzájemně byli 

vstřícní a vypomohli si, co nejvíce. Vy nám svěřujete své děti a my za ně zodpovídáme, ale 

prosím, uvědomme si, že jde teď primárně o zdraví nás a vašich dětí, a to více, než kdy jindy. 

Předem už víme, že se ruší veškeré společné akce a výlety. Děkujeme za pochopení. 

O tématu 
Téma tohoto týdne je o zvířátkách. Jak o zvířatech domácích, tak o zvířatech z celého světa. 

Zvířátkový kvíz 
DOMÁCÍ ZVÍŘÁTA 

Kolik má pes nohou?.......................................................................... 

Jakou barvu má kráva?....................................................................... 

Co nám dává slepice? …………………………………………………………………….. 

Co ráda baští kočička?......................................................................... 

Jak se jmenují mláďata od ovečky? ………………………………………………… 

ZVÍŘATA SVĚTA 

Kdo je králem zvířat? ………………………………………………………………………………….. 

Kdo se houpe rád ve větvích? ……………………………………………………………………… 

Co je zajímavého na žirafě? …………………………………………………………………………. 

Který medvěd má bílou barvu?......................................................................... 

Které zvíře je pruhované jako přechod pro chodce?......................................... 
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Zvuky zvířátek 
Zkuste napodobit hlasem: 

 Psa 

 Kočku 

 Krávu 

 Ovci 

 Kohouta 

 Kozu 

 Ovci 

 Prase 

Určování počtu 
 Kolik nohou má pavouk? 

 Kolik nohou má pes? 

 Kolik nohou má kachna? 

Opakování zvířecích rodinek 
Doplňte, jak se jmenuje mládě od daného zvířete: 

DOMÁCÍ ZVÍŘATA 

 Kráva x ………………. 

 Pes x ………………….. 

 Ovce x ………………... 

 Koza x…………………. 

 Prase x ………………… 

 Husa x ………………… 

 Kachna x ……………… 

ZVÍŘATA SVĚTA 

 Lev x ………………………… 

 Tygr x ……………………….. 
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 Žirafa x ……………………… 

 Opice x ………………………. 

 Krokodýl x…………………… 

 Hroch x ………………………. 

Pohybová chvilka „Na kouzelníka“ 
Oblíbená hra dětiček. Rodič kouzlí a čaruje a zakleje své dítko do některého ze zvířátek. „Čáry, 

máry, pod kočáry, ať je z tebe …………………“ 

Zkuste vymyslet, co nejvíce zvířátek a děti mají za úkol napodobit, jak se zvíře pohybuje. 

Pro lepší zábavu si můžete role vyměnit – dítě čaruje a vy napodobujete zvířátko.  

Prohlížení knížek o zvířatech 
Určitě doma najdete knížky o zvířatech, tak je určitě nabídněte na prohlížení dětem. Může to 

být atlas nebo například pohádková knížka o zvířatech. V atlase můžete určitě dětem přečíst 

různé zajímavosti o zvířatech světa a jejich životě.  

Povídání o obydlí zvířat 
Povídejte si s dětmi o jejich obydlí a i o místě, kde žijí. Někdo žije v lese, v řece, na louce, někdo 

s námi doma, někdo na statku, někdo v moři, někdo na ledu atd…..  Určitě je vhodné dětem 

říci, že krom zoologické zahrady žije třeba lev, žirafa a zebra v Africe a tak podobně. Že na 

severním pólu žije lední medvěd a tučňák zase na jižním pólu a nikdy se tak nemůžou potkat. 

 Sdělte dětem, co je napadne a především to, co je bude zajímat. 

Tvoření 
Dále zasíláme nápady na tvoření, práci s tužkou (pozor na správný úchop). 

Mějte se krásně.  A moc se na Vás těšíme. Zdraví Péťa a Helča.  
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Budeme rády, když nějaké hezké zvířátko z ruličky od toaletního papíru vyrobíte a pošlete nám 

fotku mailem.  Zde je pár nápadů, ale určitě se ve fantazii meze nekladou. 
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