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O Zvířátkách – Informace pro rodiče 

Všechny činnosti je nutné přizpůsobit individuálním a momentálním možnostem dítěte. 

1. Nakresli si svého domácího mazlíčka.  

• Kreslení (malování) zvířátka: dítě si procvičuje správné držení kreslícího náčiní 

(pastelky, štětec), vyjádřit se pomocí kresby (malby), zachycovat skutečnosti pomocí 

výtvarných technik.  

• Popis obrázku: dítě si procvičuje správnou výslovnost, ovládat dech, tempo řeči. Dítě 

vyjadřuje své myšlenky zachycené svou kresbou (malbou). Dítě popisuje skutečnost, 

procvičuje si počty (V případě, že popisuje i počty tlapek, očí apod.). 

2. Vyrob si plakát o svém mazlíčkovi.  

• Navržení plakátu: dítě si procvičuje vyjádřit své myšlenky, nápady. V případě, že na 

plakátu bude pracovat s dalšími (dospělí, sourozenci), si dítě procvičí spolupráci – 

přijmout názor druhých, ale také prosadit svůj (domluvit se), vysvětlit svou myšlenku apod. 

Procvičuje si orientaci v prostoru. (Při návrhu si řekněte, kde je nahoře, dole, uprostřed, 

vpravo, vlevo.) 

• Kreslení, stříhání, lepení, opisování slov: dítě si procvičuje jemnou motoriku, 

koordinaci oko-ruka. Udržuje své pracovní místo v čistotě, po práci své místo uklidí. 

Bezpečně zachází s nůžkami. (Je nutné dítěti připomenout bezpečné zacházení 

s nůžkami.) Dítě si procvičuje napodobit písmena (tvary) dle vzoru. (Pouze pro děti, které 

o tuto činnost jeví zájem, baví je to.) 

• Prezentace: dítě si procvičuje vyjadřovat se v gramaticky správných větách, popř. 

odpovídat na položené otázky. Dítě se učí překonat svůj případný ostych. (Pozor – 

prezentace by měla probíhat zcela přirozeně, v rámci rodinného kruhu. Dítě by nemělo 

být nuceno, ale motivováno například společným prezentováním s dospělým, 

sourozencem atd.) 

3. Společně s dospěláky si povykládejte, která zvířátka jsou vhodná jako 

domácí mazlíčci a která naopak ne.  

• Odpovědi na otázky z textu, vybavení si textu: dítě si procvičuje vybavit si text. 

(Návaznost na četbu příběhu v mateřské škole.) 

• Vyhledávání informací: dítě si procvičuje pozorně poslouchat text a následně odpovídat 

na otázky s textem související. (Toto je možné procvičovat v rámci jakéhokoliv předčítání, 

kdy dětem po přečtení položíte několik otázek k textu. Dítě Vám svou odpovědí dá najevo, 

zda textu rozumělo či nikoli. Někdy jde o pozornost. Dítě není soustředěné. V tomto 

případě zkoušejte jeho pozornost při čtení udržet například nejdříve na 5 minut a dle jeho 

možností přidávejte. Pozor – soustředění a pozornost dítěte nelze procvičovat 

sledováním pohádek a programů prostřednictvím moderních technologií. Naopak…)  

4. Zahraj si na stavitele. 

• Stavění: dítě vyjadřuje svou představivost, fantazii, orientuje se v prostoru, soustředí se 

na činnost, dokončí ji. 
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• Vyrábění zvířat: dítě si procvičuje jemnou motoriku, zachycuje skutečnosti různými 

výtvarnými a pracovními technikami. Vyjadřuje své nápady pro tvorbu zvířátek z různých 

materiálů, předmětů apod.  

• Třídění zvířat: dítě dokáže třídit předměty (zvířata) dle určitých znaků (podle toho, kde 

žijí). Třídit mohou například i podle toho, zda mohou létat, skákat, běhat, plavat nebo zda 

mají srst, peří, šupiny apod.  

• Vyhledávání informací o zvířatech: dítě dokáže vyhledat informaci (obrázek) dle 

instrukcí v knize, časopise – např. najdi pejska, kočku, zvíře, které žije na farmě apod. 

Dítě porovná informace získané z více zdrojů (např. více knih, kniha a internet – zda jsou 

stejné nebo je někde uvedeno něco více či jinak apod.).  

5. Nezapomeň na pohyb.  

• Napodobování zvířat: dítě si procvičuje základní pohybové dovednosti, vyjadřuje 

prostřednictvím pohybu své fantazijní představy i skutečnost. 

• Tvoření překážkové dráhy: dítě vyjadřuje svou kreativitu při tvoření překážkové dráhy, 

procvičuje si orientaci v prostoru (např. to dám před stůl, to dám až pod okno apod.), 

spolupracuje s druhými, domlouvá se (přijme názor druhých, prosadí svůj). 

• Cvičení na překážkové dráze s dodržováním pravidel: dítě dodržuje pravidla, dbá na 

bezpečí své i druhých (např. mladších sourozenců), procvičuje si základní pohybové 

dovednosti, vyjadřuje se pohybem, popř. gesty, mimikou apod. (napodobuje zvířata). 

• Správné provádění cviků: dítě napodobí správně pohyb (např. kočičí hřbet, stoj na jedné 

noze jako plameňák apod.) 

 

6. Procvič si také svou hlavičku.  

• Tvoření otázek: dítě formuluje otázky tak, aby byly gramaticky správné a aby na ně bylo 

možné odpovědět „ano“ nebo „ne“ (tzv. uzavřené otázky). 

• Překlopení dosavadních poznatků o zvířatech do hry: dítě na základě svých 

dosavadních zkušeností tvoří otázky nebo odpovídá na otázky. Uplatňuje a procvičuje 

své logické uvažování.  

 

Náměty na další činnosti: 

• Četba knih o zvířatech – O pejskovi a kočičce, Dášenka, Káťa a Škubánek, Štaflík a 

Špagetka, Broučci, Králíček Petřík, bajky, encyklopedie apod. 

• Písničky o zvířatech – Kočka leze dírou, Když jsem já sloužil, Krávy, krávy, jak si vlastně 

povídáte, Pásla ovečky, Máme rádi zvířata, Kočka na okně, Spalo kotě, Tři prasátka atd. 

• Procházka po okolí – pozorování zvířat (zda nějaké potkáte, počítání apod.). 

• Výroba masek/škrabošek – výroba masek jednotlivých zvířat, zvířatkový rej. 

• Zvířátková hostina – připravit si jídlo ve tvaru zvířátek (využití ovoce, zeleniny), prostřít stůl 

ve zvířátkovém stylu (vyrobené vizitky na stůl).  
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