
Milá        a ,                           
                   

                                                                   

tento týden, snad už poslední, budeš pracovat s  mamkou nebo 

taťkou. Je nám to moc líto, že si nemůžeme předat zážitky 

z velikonočních svátků. Ale už se na Tebe moc těšíme a až doba 

dovolí, vše si vynahradíme a vyměníme si všichni všechny zážitky.  

 

 

Tento týden si procvičíš hospodářská zvířátka. 

 

ÚTERÝ 6.4.2021 

 

Když si řekneš slovo „HOSPODÁŘSKÁ“, co v tomto slově slyšíš?                     

(dar=dárek=dává…) 

 

Kráva je zvíře hospodářské, jelikož nám dává něco, co můžeme v našem životě 

využít. Jestli pak víš, co nám dává kráva? (mléko, maso…) 

 

Pokud jsi správně odpověděl/a, tak mamce nebo taťkovi odpověz, jaká další 

hospodářská zvířata znáš? A co nám jaké zvířátko dává? 

Prase-maso/ koza-mléko/ slepice-vajíčka/ ovečka-maso, vlnu/ kachna-maso/ 

husa-maso/ králík-maso/ kůň a osel- tažné zvíře, maso/… 

 



Pokud si zvládl/a i toto, tak přemýšlej, co z jakých výrobků můžeme vyrobit? 

(mléko=sýry, jogurty, máslo/ maso= šunka, klobása, řízek, paštika/ vajíčko= 

míchaná vajíčka, volské oko, bábovka / vlna= svetr, oblečení, látky na cokoliv/… 

Můžeš mít rodinný statek nebo farmu, kde je více zvířátek na jednom místě. 

Každé ale bydlí ve svém domečku. V íš kde bydlí králík? Slepice? Kráva? Ovce? 

Kachna?... 

 

A teď si představ, že vlastníš farmu hospodářských zvířat. Zavři oči a nahlas 

přemýšlej, co by si dal jakému zvířátku nažrat, jak se o ně postaráš, aby se jim 

u tebe na statku líbilo? 

 

/koně, ovce, kozy, osel= žerou ovoce, zeleninu, trávu, seno, čistíme je, měníme 

podestýlku, pouštíme je na pastvu/ kachna, husa = žere rostliny i malé 

živočichy, čistíme jim kotce, pouštíme do výběhu s rybníkem/ slepice = 

všežravec, zrní, žížaly, ovoce, zeleninu, čistíme kurník, výběh/… 

 

Ale ty jsi šikulka      . A teď už se blížíš k posledním úkolům na dnešní den. Je 

jaro a na Tvém statku se narodila mláďata. Jestlipak dokážeš pojmenovat 

hospodářská zvířata a jejich mláďata. 

/pes- fena- štěně/ býk- kráva- tele/ kozel-koza- kůzle/ beran- ovce -jehně/ 

prase- svině- sele/ kačer- kachna- kachně/ houser- husa- house/ kohout- 

slepice- kuře/… 

 

Poslední úkol máš vypracovat pracovní list, abys sis upevnil/a znalosti . 

 

 

 

 

 



Vykresli domácí zvíře a jeho mládě. 

 

 

 

 



STŘEDA 7.4.2021               

Dnes popros maminku nebo tatínka, aby Ti přečetli pohádku.  



Pamatuješ si všechna zvířátka z pohádky? Znáš jejich jména? Které zvířátko 

viděla kočka první a které poslední? 

 

Teď zkus přirovnání – charakteristiku zvířat: 

Mlaská u jídla jako…..……….. prasátko.  

Chodí zmoklá jako…………… slepice.  

Štípe jako………………...…… husa.  

Ten je silný jako………...…….. kůň. 

 

Doplň zvuky do říkadla, rýmování: 

Kráva………… až to hučí. (bučí)  

Slípka………… na sedláka. (kdáká)  

Ovce………….. ovčí řečí. (bečí)  

Kozlík………… že je větší. (mečí)  

Prase………….. jen to fičí. (kvičí)  

Oslík………….. na oslíka. (hýká)  

 

A co takhle zdrobněliny a rytmizace tleskáním slov? 

(krátká slabika - TLESK, dlouhá slabika - MÁVNUTÍ PAŽÍ OBLOUKEM OD SHORA DOLŮ)  

Sle-pi-ce……. sle-pič-ka.  

Kach-na…….. kach-nič-ka.  

Kůň…………. ko-ní-ček  

Pra-se……….. pra-sát-ko.  

Ko-za……….. ko-zič-ka. 

 

Tak jak Ti to šlo? Můžeš si zatleskat a dát palec nahoru? Šikulka  



A jestli máš ještě chuť se chvilku učit, tak se s mamkou nebo taťkou můžeš 

naučit básničku a improvizovat ji pohybem      . 

 

Na dvorečku u babičky 

 

Na dvorečku u babičky tam je mnoho zvířátek, 

když k ní přijdu, hned tu běží prase a pět selátek. 

Přiběhne i slepička, ko, ko, ko, ko dák, 

snesla dneska vajíčka, ano je to tak. 

Ovečka se chlubí, bé bé bé, 

dneska mi to sluší jé, jé, jé. 

Na dvoreček k babičce chodím velmi rád, 

se zvířátky já jsem totiž velký kamarád. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČTVRTEK 8.4.2021     

A co si zazpívat písničku? Jakou? Přece o tom, jak jeden mládenec sloužil na 

statku. Určitě ji znáš. Jmenuje se „Když jsem já sloužil“. Maminka nebo tatínek 

si ji určitě ještě pamatují ze svého mládí, tak ti ji pomohou zazpívat. Mohou 

Ti ji i zahrát na hudební nástroj nebo pustit na youtube😊 

https://www.youtube.com/watch?v=xpi_uepPNww  

https://www.youtube.com/watch?v=xpi_uepPNww


Pátek 9.4.2021     

A máme tu poslední pracovní den v týdnu. Jestli pak víš, jak se jmenuje? Ano, 

správně. Je to pátek. Můžeš si zopakovat dny v týdnu, jak jdou za sebou . 

 

Dnes jsme si pro tebe připravily takové sportovní dopoledne. Doufáme, že je 

hezké počasí a ty můžeš vyrazit s mamkou nebo taťkou do přírody, kde budeš 

zdolávat přírodní překážky – skok, běh, podlézání, přelézání… jako zvířátka ze 

statku. Nezapomeň se ale před zdoláváním překážek pořádně rozcvičit a 

protáhnou tělo, jako to děláme ve školce 😊  

 

                   

 

Cestou domů pozoruj přírodu a počítej všechna zvířata, která potkáš.  

 

 

Doufáme, že jsi vše tento týden zvládl/a hravě a své zážitky nám budeš brzy 

vyprávět. Nezapomeň nám vypracované úkoly přinést do MŠ a když pošleš 

nějakou fotku, rádi ji vložíme na stránky naši Mateřské školy, aby se mohli 

podívat i kamarádi. 

Užijte si hezký víkend, na dálku máváme a moc se těšíme na Tvoji přítomnost. 

Tvoje učitelky MŠ . 

 

 



A tady máš pracovní listy navíc, udělej si je jen když už nevíš, co máš dělat a 

je ošklivé počasí 😊. 

 

Spoj matku s mládětem, zvířátka pojmenuj a vytleskej po slabikách. Můžeš je i 

všechny spočítat a hezky vymalovat bez přetahování. 

 

 



 

 



Uchop správně pastelku a obtáhni cestu jehněte k ovci. 

 

 

 

 



Dokresli pravou půlku hlavy čtyř domácích zvířat. Poznáš, která to jsou? Nakonec 

celé obrázky vybarvi. 

 

 

 

 

 



Sudoku, to už také znáš.  Dokresli obrázky tak, aby se v žádném sloupci a řádku 

žádný obrázek neopakoval. 

 

 

 

 


