
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V našem příběhu Vílanka zachránila jednoho zatoulaného pejska. Na obrázku je 

již spokojený. Pomocí následujících aktivit si domácí mazlíčky můžeš společně 

se svou rodinou doma připomenout.       

1. Nakresli si svého domácího mazlíčka.  

Pokud doma žádného nemáte, můžeš nakreslit mazlíčka svých příbuzných nebo 

kamarádů. Nebo třeba toho, kterého by sis moc přál. Poté popiš, co všechno jsi nakreslil 

(např. čtyři tlapky, jeden čumáček, veliké a veselé oči apod.). 

2. Vyrob si plakát o svém mazlíčkovi.  

K obrázku nebo fotografii můžeš s dospěláky přidat několik informací o mazlíčkovi (druh 

zvířete, jméno, věk, co má rádo, veselé zážitky apod.). Fantazii se meze nekladou. 

K výrobě můžeš použít, co doma najdeš (nejen papír, ale třeba nepotřebnou krabici 

oblepenou balícím papírem apod.) 

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

domácí mazlíčci a která naopak ne.  

Vzpomeneš si, jaké zvířátko si chtěla ochočit Ježčertka? (Můžeš si ho také nakreslit a najít 

o něm v knize, popř. na internetu nějaké informace.) 

4. Zahraj si na stavitele. 

Postavte si farmu, ZOO nebo dům a přiřaďte do každého prostředí zvíře, které tam žije. 

Zajisté máš doma nějaké kostky, ze kterých budeš stavět a pokud doma nebudeš mít 

zvířátka, můžeš si je nakreslit nebo vyrobit. Zvířátka si pojmenujte, popř. můžete o nich 

vyhledat nějaké zajímavé informace v knihách apod. 

5. Nezapomeň na pohyb.  

Zahrajte si na jednotlivá zvířata, udělejte si například „opičí dráhu“, „let exotických 

papoušků“ nebo „kočičí protahování“.  

6. Procvič si také svou hlavičku.  

Dospělák (sourozenec) si bude myslet nějaké zvíře. Pokládej mu otázky, na které bude 

moci odpovědět „ano“ nebo „ne“. Zkus uhodnout, na které zvíře myslí. Pak si role 

vyměňte. 😊 

O ZVÍŘÁTKÁCH 

 

MILÉ DÍTĚ, KDYBYS SMĚLO, 

ZVÍŘÁTKO BYS DOMA MĚLO? 

TŘEBA NĚCO, CO MÁ CHLUPY, 

NEBO DĚLÁ DUPY-DUPY? 

 

MOŽNÁ, ŽE TU NĚKDO JE, 

KDO SE S NÍM UŽ RADUJE? 

ALE KONEC OTÁZEK! 

NAKRESLI SI OBRÁZEK… ☺ 
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