
Cvrčkové 
 

Téma: Zvířata ze ZOO 

 

 

Období od 15.5. do 19.5. 
 

 

 

 

  



PONDĚLÍ - Angličtina pro nejmenší s Pavlou 

Angličtina se specializovanou lektorkou angličtiny pro nejmenší. Viz. 

Internetové stránky.  

 

Odpolední činnost  

 Anglická písnička s pohybem – Let´s go to the zoo - 

https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk&ab_channel=SuperSimpleSon

gs-KidsSongs 

 Omalovánka zvířátka ze ZOO 

 

ÚTERÝ  

Safari (hra se zvířátky) 

Nachystáme si figurky zvířat žijících na Safari. Děti staví ohrádky, třídí zvířátka. 

(Naučíme se pojmenovat různé druhy zvířátek ze safari.) 

 

Zvířátka (orientace na ploše) 

Prohlédneme si knihu o zvířátkách ze Safari. Poté je budou děti přikládádat (slon, tygr 

lev...) podle našich slovních pokynů (např.: „Najdi slona mezi zvířátky a přilož na slona 

v knize.“).  

 

Sluchová aktivita: Kdo je? 

Připravíme si zvuky zvířat ze Safari, obrázky zvířat nebo jejich figurky. Děti poslouchají 

zvuky zvířat a napodobují či přiřazují.  

 

PH Had leze z díry (chodíme po třídě v rytmu říkanky, chytneme se za ruce, "hada" 

vede učitelka a v rytmu říkanky chodí po třídě). 

 

Říkanka 

Had leze z díry, 

https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs


vystrkuje kníry, 

bába se ho lekla, 

na kolena klekla. 

Nic se, bábo, nelekej, 

na kolena neklekej. 

 Napodobování hada – syčení / plazení 

 

Odpolední činnost  

 Pohybová hra- Had leze z díry (chodíme po třídě v rytmu říkanky, chytneme se za 

ruce, "hada" vede učitelka a v rytmu říkanky chodí po třídě). 

Říkanka 

Had leze z díry, 

vystrkuje kníry, 

bába se ho lekla, 

na kolena klekla. 

Nic se, bábo, nelekej, 

na kolena neklekej. 

 

STŘEDA – Canesterapie 

Opět se můžeme těšit na lekce oblíbené Canisterapie pro děti. Vrátí se nám  Kačka a dva 

pejsci Endík a Valenka. Společně se budeme učit novým dovednostem a péči o domácí 

zvířátka.  Během interakce se psy bude kladen důraz na rozvoj jemné i hrubé motoriky 

dětí, kognitivních funkcí jako například verbalizace a paměti. Děti si budou smět psy 

hladit a kartáčovat srst, učit je povely, hrát si s nimi a budou se tedy pomoci pozitivní 

motivace učit, jakou roli mohou psi v našich životech mít. 

 

Odpolední činnost – Angličtina s rodilým mluvčí  

● S Jackem zpíváme jednoduché anglické písně s pohybem a říkáme jednoduché 

rýmovačky. 

● Poté se děti učí pojmenovávat různé věci kolem sebe v angličtině (např. barvy, 

zvířátka, oblečení atd.) 



 

ČTVRTEK - FOTOGRAFOVÁNÍ 

Ve čtvrtek 18.5.2023 bude v naší mateřské škole probíhat fotografování děti. Na 

nástěnce ve vestibulu nebo na dveřích třídy cvrčku naleznete náhled vzhledu fotografií.  

 

Tvoření: Dalekohled 

Vytvoříme si dalekohled pro sledování zvířátek. Budeme 

potřebovat pouze dvě ruličky od toaletního papíru, bílý nebo 

oranžový proužek, provázek, lepidlo, platovou vidličku a černou 

temperovou barvu.  

 

 

 

Odpolední činnost  

Básnička s pohybem „Pojedeme na výlet“ 

Pojedeme na výlet, (chůze po prostoru, držíme „volant“ v ruce) 

ráno tam a večer zpět. (chůze vpřed a chůze vzad) 

Svačinou se vybavíme, (děláme, že jíme) 

ZOO dneska navštívíme. (vytleskáme) 

 

V ZOO bydlí klokani, (poskoky snožmo) 

lvi, tygři a lachtani. (znázorníme jednotlivá zvířata) 

Medvědi a opice, (znázorníme jednotlivá zvířata) 

líbí se mi nejvíce. (vytleskáme) 

 

A tak hurá na výlet, (chůze po prostoru, držíme „volant“ v ruce) 

ráno tam a večer zpět. (chůze vpřed a chůze vzad) 
 
 

PÁTEK  

Sluchová aktivita: Kdo je? 

Připravíme si zvuky zvířat ze Safari, obrázky zvířat nebo jejich figurky. Děti poslouchají 

zvuky zvířat a napodobují či přiřazují. Různé druhy zvířat se pokusíme vytleskat.  

 



Třídění podle velikosti 

Nachystáme si figurky zvířat žijících na Safari. Podle velikosti se je pokusíme roztřídit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zazpíváme a zatančíme si na písničku Let’s Go To The Zoo, napodobujeme zvířátka 

zmíněná v písničce (elephant, kangaroo, monkey, penguin, snake, polar bear) 

https://youtu.be/OwRmivbNgQk 

 

Odpolední činnost – Dětská mensa 

● Povídáme si o různých druzích aut, jejich značkách a jejich barvách. 

● Ke každé značce auta se učíme říkanku, která nám pomůže si značku auta lépe 

zapamatovat.  

● S dětmi chodíme na procházky v okolí MŠ, kde si názorně ukazujeme značky aut. 

● Viz webové stránky 

 

 

https://youtu.be/OwRmivbNgQk

