
Třídní vzdělávací program
 Název  Zvířata a mláďata

 Období realizace 1.3.- 12.3.2021

 Integrovaný blok 
ŠVP

 Cestou umění 

 Kompetence (dítěte 
ukončujícího 
předškolní 
vzdělávání)

 se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

 užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i 
empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a 
využívá je v dalších situacích

 Dílčí cíle (z 
jednotlivých 
vzdělávacích oblastí)

 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, 
čísla)

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a 
umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

Vzdělávací nabídka

 Činnosti přímo motivované (řízené) učitelkou 

 Práce s příběhem – O koťátku, které zapomnělo mňoukat – rozhovor o příběhu a jeho dramatizace

 Skupinová výtvarná práce – Zvířátka na statku

 Maminka hledá svoje mláďátko – děti dostanou obrázky zvířat (maminky a mláďátka), postaví se a musí 
vytvořit správné dvojice, ale pouze pomocí svých „řečí“ (zvuky zvířat)

 Najdi zvířata, která k sobě patří – obrázky zvířat (samec, samice, mládě) – ve 3 obručích jsou obrázky 
zvířat, děti si vyberou zvíře a musí najít kamarády a utvořit skupinu. Představí se ostatním – jak se 
jmenuje samec, ……

 Prezentace o zvířatech a jejich mláďatech - popis obrázků přes IT

 Skládání z papíru – Pes – dokreslení barvami pozadí

 Seznámení s písní – Když jsem já sloužil

 Překážková dráha – chůze po laně, kotoul vpřed, podlézání překážek, skoky mezi kuželkami

 Práce v centrech –    umělecký koutek – výroba telat z kelímku
-   komunikační koutek – Bee Boot – nakreslit cestu - samec – samice- mládě

- digitální koutek – Barevné kamínky – Březen

- matematicko- logický koutek - skřipce – psaní legem – obrázky zvířat (děti skládají
kostky a určují počet slabik)

Říkanky a písničky:

Básnička s kreslením  - Kuřátko     (Jaro, léto, podzim, zima – s.116)
                                      
                                   Udělám si kapičku,
                                   na ni malou hlavičku.

Pod kapičku hrabičky,
malé hbité nožičky.
Na hlavičku očko dám.
také zobák udělám.



A pak je tu zakrátko, 
malé žluté kuřátko.

Básnička s pohybem – Pejsek Rek

                                     Já jsem pejsek jménem Rek,                         lezení ve vzporu klečmo
                                     hlídat chodím na dvorek.
                                     K zemi se já přikrčím,                                    přikrčení k zemi
                                     na zloděje zavrčím.
                                     Vrčím, vrčím, vrčím,
                                     pak do výšky skočím.                                     výskok do výšky
                                     Zloděj se moc vyleká,
                                     jak může, tak utíká.                                        běh na místě            

Výtvarné činnosti:

 skládání z papíru 

 práce s kelímkem, polepování, obkreslování a stříhání 

Logopedické chvilky:
• Dechová cvičení - nádech a výdech - foukání do větrníčků, přefukování papírové kuličky

• rytmicko-melodická – hra Na tělo – říkadla a písně

• gymnastika mluvidel –      jazyk – ťukání špičkou jazyka do středu dolního a horního rtu
        rty – vyslovovat vázaně Á Ú – nepřerušovat výdechový proud

• jazyková hříčka – nazlobená husa syčí SSSSSSSSSSS

- voláme na kočku ČIČIČIČIČI   

Grafomotorika: 

• barevná klubíčka pro kočky 

• přepis čar

Seznamování s     AJ:

• seznámení s anglickou frází   What is it?    Co je to?
                                                                   Iťs a cat.       To je kočka.
                                     obměny ostatních domácích zvířat za pomoci obrázků



Pohybové hry:

• Čaruji, čaruji – učitelka děti „začaruje“ a ty pohybem předvádějí zvířata

• Slepičky zobají zrní – na zem se rozloží barevné kruhy, děti sbírají za pomoci kolíčku PET víčka a 
vkládají je do správných obručí (podle barvy)

• Běhací hádanka – po třídě jsou rozmístěny obrázky zvířat (kočka, prase, kuře), děti ho mají najít a 
zapamatovat si ho, přijdou do třídy a obrázek překreslí na papír

Úkoly a testy:
• Kde kdo bydlí 

• Kde je moje mláďátko – vybarvit správné mládě

•   Sudoku - zvířata

•  Vybarvit správný počet zvířat

Odkazy na zvuky zvířat:
https://www.youtube.com/watch?v=bI5GQcIVi6E
https://www.youtube.com/watch?v=ndspN0I-QEo
https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y
https://www.youtube.com/watch?v=cBtymkUSiPs
https://www.youtube.com/watch?v=ndspN0I-QEo&t=36s

prezentace o domácích zvířatech – otevřít za pomoci kliknutí

Činnosti nepřímo motivované (částečně řízené) učitelkou 

 modelování - zvířata
 Malba a kresba podle vlastní fantazie – květiny, zvířátka
 Stavby z konstruktivních stavebnic podle plánů v prostoru
 Námětová hra „ Na hospodářství“
 Námětová hra „ Na statek“
 Pexeso, Člověče nezlob se, Domino
 Prohlížení a „ čtení“ 
 Slovní fotbal, Probudí vás hláska
 Vatová kulička – správné dýchání

 Poslech písní a hudebních skladeb

 Rytmizace říkadel 

 Hra na Bobotubes

 Hra na rytmické nástroje
 Cvičení – míče, tunel
 Divadelní představení pro kamarády

 Poslech písniček a meditační hudby

https://www.youtube.com/watch?v=bI5GQcIVi6E
https://www.youtube.com/watch?v=ndspN0I-QEo&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=cBtymkUSiPs
https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y
https://www.youtube.com/watch?v=ndspN0I-QEo


 Rozhovor s kamarády při poslechu hudby

 Hudební hádanky

 Zrakové vnímání – Pracovní sešit pro předškoláka 

 Počítání a doplňování, sudoku, geo.tvary

 Skládání rozstříhaných obrázků – mláďata

O koťátku, které zapomnělo mňoukat 

Bylo jednou jedno koťátko. Koťátko si rádo hrálo na dvoře i za vraty, ale pořád mu to bylo málo a tak se přidalo 
ke kamarádům štěňátkům. Jenže se mu stalo, že najednou zapomnělo mluvit kočičí řečí. Umělo už říkat jenom 
haf, haf, haf. Když dostalo hlad a chtělo si říci hospodyni o misku mlíčka, nevědělo jak. Jak se říká, propáníčka, že
bych rádo misku mlíčka? Hladové koťátko chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo koníky. Proč pláčeš, koťátko? 
Rozvesel se drobátko! Řekl koťátku koník. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak 
to mám říci hospodyni. Jak se říká pro páníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí 
přece zavolat: íhaha, íhaha, íhaha. Ale kdepak - nestačí -kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset 
umřít hlady. Hladové koťátko chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo kravičku. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se 
drobátko! Řekla kravička. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci 
hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece 
zavolat: bú, bú, bú. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady. 
Hladové koťátko chodilo dál s pláčem po dvoře, až potkalo kozlíky. Pročpak pláčeš, koťátko? Rozvesel se 
drobátko! Řekl kozlík. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci 
hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece 
zavolat: mééé, mééé, méé. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít 
hlady. Hladové koťátko znovu chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo ovečky. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se 
drobátko! Řekla ovečka. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci 
hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece 
zavolat: bééé, bééé, bééé. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít 
hlady. A hladové koťátko chodilo dál s pláčem po dvoře, až potkalo kuřátka. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se 
drobátko! Řeklo kuře. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci 
hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece 
zavolat: pííí, pííí, pííí. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady. 
Hladové koťátko chodilo znovu s pláčem po dvoře, až potkalo kohoutky. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se 
drobátko! Řekl kohout. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci 
hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece 
zavolat: kykyryký, kykyryký, kykyryký. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu 
muset umřít hlady. Hladové koťátko chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo prasátka. Proč pláčeš, koťátko? 
Rozvesel se drobátko! Řeklo prasátko. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to 
mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí 
přece zavolat: chro, chro, chro. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset 
umřít hlady. Hladové koťátko chodilo dál s pláčem po dvoře, až potkalo kocoura. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel 
se drobátko! Řekl kocour. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci 
hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece 
zavolat: mňaúúúúúúúú. To je ono, hurá, sláva, takhle mluví koťátka! Radostně zajásalo kotě. A to kotě dírou v 
plotě utíkalo do kuchyně, přiběhlo k hospodyni a zamňoukalo. Mňau, mňau, mňau! Sotva to hospodyně uslyšela, 
dala hned koťátku plnou misku mlíčka. Koťátko ji vypilo, do klubka se stulilo a už mhouří očička naše malá 
kočička.. 




















