
 
 

 

TÉMA PRO TENTO TÝDEN:  

Zvířata z farmy a jejich mláďata 

Cílem tématu je rozvoj elementárních poznatků o rozmanitosti živočišné říše, 

poznávání vztahů v živočišné říši (zvířata a mláďata), uvědomovat si, v jakém 

prostředí zvířata žijí, zda je to jejich přirozené prostředí. Cvičit paměť, 

pozornost, fantazii, představivost, rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti, 

napodobovat pohyb zvířat. Procvičovat pojmy pod, na, vedle, za. Upevňovat 

znalosti pravé a levé strany. Zapamatovat si veršovaný text. Objevovat druhy 

zvířat a seznamovat se s jejich životem, všímat si na nich zajímavostí - jako je 

barva, velikost, potrava. Porovnávat a hledat barvy v přírodě. 

 

Milí rodiče a děti, 

tento týden si budete povídat o zvířatech z farmy a jejich mláďatech. Jak 

vypadají, čím se živí, kde bydlí, o jejich užitku.   

Doufáme a věříme, že toto je poslední týden distančního vzdělávání a další týden 

se už uvidíme ve školce. A teď se můžete pustit do plnění dalších úkolů, které 

jsme si pro vás připravily.   

 

      Mějte se krásně a ať se Vám daří  

  



 
 

Úterý 6. 4. 2021 

 

 

Povídání si s dětmi: 
Milé děti, když se podíváte na obrázek, možná vás napadne, o čem si budete dnes povídat.   

Seznámíte se zvířaty z farmy a tím, k čemu je chováme a proč, čím se živí, kde bydlí… 

Popište vše, co vidíte na obrázku - co vše se tam děje, jakou barvu mají zvířátka, kolik jich 

tam je … 

                                                                                                         

KRÁVA    

  
Kráva patří mezi naše největší hospodářská 

zvířata, její tělo je pokryto kůží s krátkou 

srstí, nohy má zakončeny kopyty a patří 

mezi savce. Živí se trávou, v zimě senem. 

Je to přežvýkavec. Bydlí v kravíně nebo 

ve chlévě. 

Dříve ji lidé využívali i jako tažné zvíře. 

Chováme ji pro maso, mléko, kůži, kopyta, 

kosti. Z kůže se vyrábí boty, oblečení, 

z mléka sýry, jogurty. Mléko se tvoří ve 

vemenu a získáme ho dojením.  

                                                                                                                



 
 

KŮŇ  
Tento čtyřnohý savec má tělo 

pokryto kůží s krátkou srstí, na 

hlavě a na krku má hřívu, vzadu 

ohon a nohy má zakončeny kopyty, 

na která mu kovář přiková podkovy 

(něco jako boty  ). 

 Bydlí ve stáji. Živí se hlavně 

trávou, ovsem a senem. V minulosti 

byli využívání hlavně pro převoz 

zboží, osob a v zemědělství, nyní 

slouží hlavně k rekreační jízdě a ke 

sportu, napomáhá léčit nemocné 

lidi. Z ohonu koní se získávají 

koňské žíně, ze kterých se vyrábí 

smyčce např. k houslím. 

 

 

 

 

                    

OVCE 

Je považována za jedno 

z nejstarších domácích zvířat. 

Tělo je porostlé měkkou, 

hustou srstí (vlnou). Rohy mají 

většinou jen samci. Nohy jsou 

zakončeny kopýtky.   

Živí se především trávou a 

rostlinami. Často běhají 

v ohradách a po lukách.  

Chováme je pro maso, mléko a 

vlnu. 

 

 

 

 



 
 

PRASE 

 
Tento čtyřnohý savec má 

zavalité tělo porostlé tuhými 

štětinami. Nohy jsou 

zakončeny kopýtky, na 

zadečku má zakroucený 

ocásek. Hlava je zakončena 

rypákem, kterým rozrývá zemi 

při hledání potravy. Je 

všežravec.  Chováme ho pro 

dobré maso a sádlo, získáváme 

také kůži. Prase žije v chlívku 

nebo ve vepříně.  

 

 

 

  

 

KOZA  

 
Tento savec má tělo 

pokryto srstí. Samec i 

samice mají stočené 

nebo obloukovité rohy.  

Štíhlé nohy jsou 

zakončeny kopýtky. 

Živí se rostlinou 

potravou. Má ráda 

mladé lupení. Říká se o 

ni, že je mlsná. 

Chováme ji pro mléko a 

kůži. Maso není moc 

oblíbené pro svůj 

nepříjemný pach. 

Pase se na lukách a 

chovatelé ji na noc 

schovávají do chlívku. 

                                     



 
 

KRÁLÍK 

 
Po narození saje mateřské mléko, 

proto patří mezi savce. Tělo má 

pokryto srstí, na nohou drápky, 

zpravidla má dlouhé uši, na zadečku 

malý ocásek.  

Tohoto savce lze snadno chovat 

v domácích podmínkách, 

v králíkárně. Je býložravec. Živí se 

trávou, senem, zrním a zeleninou. 

Chováme ho pro maso, kůži. 

Mláďata se rodí holá a slepá.   
 

 

 

 

 

 

 

 

SLEPICE 

 
Je velmi známý a rozšířený 

zdomácnělý pták. Tělo má 

pokryto peřím, na hlavě má 

hřebínek, krátký zobák a pod 

ním malé krční lalůčky. Na těle 

má křídla. Samec je větší má 

pestřejší zbarvení a větší ocasní 

péra. Především kohouti mají 

vzadu na nohou ostruhy, které 

používají k boji. Slepice rády 

hrabou, špatně létají. 

Žerou převážně zrní, zelené 

krmení, hledají si žížaly a 

různý hmyz. Žijí v kurníku. 

Chováme je pro maso a vejce. 

Je to všežravec.  



 
 

HUSA 

Je pták, ale těžko létá. Tělo má pokryto peřím, 

na hlavě má silný zobák, na těle křídla a na 

nohou plovací blány.  

Husy se chovají ve výbězích s chlévy. Žerou 

trávu, kořínky, semena trav a obilí. Zpestřit 

jídelníček jim můžeme jablky, salátem a 

zelím.  

Dává nám jemné peří, maso, husí sádlo a taky 

vejce, ze kterých se vyrábějí třeba velikonoční 

kraslice. 

 

 

 

 

 

 

 

KACHNA  

Je pták, ráda plave. Tělo má pokryto stejně 

jako husa peřím, na hlavě má silný zobák, na 

těle křídla a na nohou plovací blány.   

Je všežravec. Zkonzumuje tedy vše od trávy, 

obilí až po hmyz nebo slimáky. Pro zahradu je 

vítaným likvidátorem různých hmyzích a 

jiných škůdců a současně i jako „živá“ 

sekačka. 

Chová se převážně pro maso, které je tučné a má hnědočervenou 

barvu. Mezi lahůdky patří kachní sádlo a játra.  

 

 

 



 
 

 

PES  

Tělo má pokryto srstí, na 

nohou má tupé a pevné 

drápy, které nedokáže 

zatahovat, má výborný čich, 

zrak i sluch. 

Je oblíbený domácí 

mazlíček, který může být 

venku na zahradě nebo 

doma. Je výborný společník i 

hlídač, bývá dobrým  

pomocníkem při lovu nebo 

při přehánění stád. 

Živí se masem nebo 

granulemi. 

Pokud je venku, mívá boudu, 

do které se může schovat. 

   

 

                                                                            

KOČKA  

Tělo má pokryto srstí, Má 

pružné a svalnaté tělo, 

dokonale přizpůsobené lovu, 

ostré drápy a zuby a vynikající 

zrak, sluch a čich. Drápy 

dokáže zatahovat.  

Kočka domácí vždy sloužila 

člověku především jako lovec 

hlodavců, uplatňuje se také 

jako společník a mazlíček 

člověka.  

Na farmě se živí lovem 

hlodavců, doma bývá krmena 

masem nebo granulemi a spí 

v pelíšku.  

 



 
 

KROCAN 

Tělo má pokryto peřím. Je to velký, 

těžký pták. Má dlouhé nohy a krk. 

Hlava a krk jsou bez peří, hrubá kůže 

na nich je modrá. Z brady nebo krku 

visí různě velké masité, červené laloky, 

krk je posetý masitými výrůstky. 

Vybarvení krku i hlavy je závislé na 

ročním období, případně na emocích. V 

dospělosti mají samci ostruhy přes 2 

cm dlouhé.  

Potravu si hledají na zemi, chytají 

hmyz, pavouky a další bezobratlé 

živočichy. Sbírají bobule, semena, 

spadané plody a ozobávají zelené části 

rostlin. 

Chováme je pro maso. 

 

Úkoly pro děti: 

 Prohlédněte si s rodiči obrázky domácích, hospodářských zvířat a povídejte si o tom, 

jak vypadají, proč tato zvířata lidé chovají, čím se živí, kde bydlí…. (Milí rodiče, 

přečtěte dětem popisky vedle obrázků a klidně přidejte něco navíc, na co jsme 

zapomněly) 
 Poté si vyměňte role  a vy, děti, zopakujte rodičům názvy zvířat, čím se živí, proč je 

lidé chovají, kde bydlí… Nemusíte umět vše. Stačí, když si vzpomenete aspoň na 

něco.  
 PL č. 1 – spočítejte zvířátka a zapište pomocí číslice nebo teček (5 králíků, 7 slepic, 4 

kachny, 15 kuřat, 6 prasat, 2 kočky, 3 krávy, 1 ovce)  
 PL č. 2 - rozstříhejte ovečku a prasátko po čáře a poté znova sestavte a nalepte na 

papír. 
 PL č. 3 - obtáhněte cestu jehňátka k ovečce. 
 Pusťte si video a zkuste uhodnout, které zvířátko vydává daný zvuk. (Milí rodiče, 

neukazujte dítěti video, pouze mu pusťte zvuky, podle kterých bude hádat názvy 

zvířat. Po uhodnutí mu můžete pustit video znova, ať se podívá.) 

 

                    ZVUKY ZVÍŘAT (nejen hospodářských, na statku) 

                          https://www.youtube.com/watch?v=ndspN0I-QEo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ndspN0I-QEo


 
 

PL č. 1 - spočítej zvířátka a zapiš pomocí číslice nebo teček 

 

 



 
 

PL č. 2 - rozstříhej ovečku i prasátko po čáře a poté sestav a naslep na papír 



 
 

PL č. 3 - obtáhni cestu jehňátka k ovečce  

 

 

 



 
 

Středa 7. 4. 2021 
  

Úkoly pro děti: 

 Dnes se, děti, naučíte básničku „Zvířátka ze dvorku“. 

 PL č. 4 - spojte zvířátka - maminku s mláďátkem 

 PL č. 5 - najděte a spojte mládě s kravičkou, pojmenujte ostatní mláďata 

 PL č. 6 - spojte ke každé kravičce telátko. Dávejte pozor, je to těžké! 

 Seznámíte se a naučíte se zvířata a jejich mláďata. 

 

 

 

 

 

 

Zvířátka ze dvorku  

Bů - dělá kráva,  

která mléko dává.  

Kdo je to telátko?  

Přece její mláďátko.  

Koko – dělá slepice,  

která snáší vejce.  

Kdo je to kuřátko? 

Přece její mláďátko.  

Mňau - dělá kočka,  

ta má bystrá očka.  

Kdo je to koťátko?  

Přece její mláďátko. 

 

 

 

 

 



 
 

ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA 

KOHOUT                                                  SLEPICE                                         KUŘE 

      KAČER                                                    KACHNA                                     KACHNĚ 

 

 

                                         

 

 

 

         HOUSER                                            HUSA                                             HOUSE 

 

 

 

 

 

            KŮŇ                                                       KOBYLA     HŘÍBĚ       

                                     



 
 

           BÝK                                                        KRÁVA                                               TELE  

 

         KANEC                                                 PRASNICE                                             SELE  

          KOZEL                                           KOZA                                                  KŮZLE 

         BERAN                                                 OVCE                                             JEHNĚ  

 



 
 

  

               KOCOUR                                        KOČKA                         KOTĚ 

 

 

 

 

 

 

              PES                                                   FENA                                                 ŠTĚNĚ  

 

 

 

 

 

 

 

 

              KROCAN    KRŮTA    KRŮTĚ

  

 

 

 



 
 

PL č. 4 - spoj zvířátka - maminku s mláďátkem 

 



 
 

 

PL č. 5 - najdi a spoj mládě s kravičkou, pojmenuj ostatní mláďata

 



 
 

PL č. 6 - spoj ke každé kravičce její telátko. Dávej pozor, je to těžké!

 

 

 



 
 

Čtvrtek 7. 4. 2021 

Úkoly pro děti: 

 Zacvičte si jako zvířátka. 

 Zopakujete si názvy zvířat a jejich užitek. Kdo bude chtít, může si zazpívat  

Písničku jste již určitě někdy slyšeli. Na konci na vás čeká závěrečné procvičování, 

proto dávejte pozor  

 Vyrobte si pejska a kočičku skládáním z papíru podle návodu. Komu se nelíbí pejsek a 

kočička, může si vyrobit ovečku.  

 PL č. 7 - někdo nám popletl obrázky zvířátek. Obrázky vystřihněte, spojte k sobě 

správně tak, jak patří, a nalepte na papír. Obrázky vybarvěte. 

 PL č. 8 - poznáte jaké zvíře se schovává za stromem, za plotem, za autem? 

CVIČENÍ SE ZVÍŘÁTKY 

https://www.youtube.com/watch?v=MkCDxzBW5BY 

https://www.youtube.com/watch?v=fbGNu6MUzhc 

KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL 

https://www.youtube.com/watch?v=6iEX2QS3824 

KRÁVY, KRÁVY 

https://www.youtube.com/watch?v=EEL2qOclur0 

 

 

PEJSEK A KOČKA 

Z PAPÍRU – origami 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MkCDxzBW5BY
https://www.youtube.com/watch?v=fbGNu6MUzhc
https://www.youtube.com/watch?v=6iEX2QS3824
https://www.youtube.com/watch?v=EEL2qOclur0


 
 

                                                            

OVEČKA Z VATOVÝCH TYČINEK 

 

 



 
 

PL č. 7- někdo nám popletl obrázky zvířátek. Obrázky vystřihni, spoj k sobě správně tak, jak 

patří, a nalep na papír. Obrázky vybarvi. 

 

 

 



 
 

PL č. 8 - poznáš jaké zvíře se schovává za stromem, za plotem, za autem? 

 



 
 

Pátek 8. 4. 2021 

Úkoly pro děti: 

 Milé děti, dnes si přečtete s rodiči pohádku „O kohoutkovi a slepičce“, která je místo 

některých slov doplněná obrázky. Vaším úkolem je doplnit slovo ve správném tvaru. 

(Milí rodiče, budete číst pohádku a dítě místo obrázku doplní slovo ve správném 

tvaru- např. Na jednom statku žili kohoutek a slepička. Kohoutek našel krásné velké 

zrníčko a rozhodl se, že se nerozdělí a sní si ho sám.) 

 PL č. 9 - podívejte se na obrázky a řekněte, které mládě je největší, které nejmenší. 

Dole v tabulce (obrázky vedle sebe) zakroužkujte červeně mládě, které je největší a 

zeleně to, které je nejmenší. 

 PL č. 10 - zvířátka, která se koukají vlevo, zakroužkuj modrou pastelkou a koukající 

se vpravo červenou pastelkou. 

 Uhádnete, kdo je to? - hádanky se zvířátky. Rodič ti přečte hádanku a ty zkus říct 

odpověď.  

 Zopakujte si zvířata a jejich mláďata. 

 Zopakujte si básničku. 

 PL č. 11 - najděte zvířátku cestu k mláďátku. 



 
 

POHÁDKA O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE  

 

 



 
 

PL č. 9 - podívej se na obrázky a řekni, které mládě je největší, které nejmenší. Dole v tabulce 

(obrázky vedle sebe) zakroužkuj červeně mládě, které je největší a zeleně to, které je 

nejmenší. 

 

 



 
 

PL č. 10 - zvířátka, která se koukají vlevo, zakroužkuj modrou pastelkou a koukající se 

vpravo červenou pastelkou 

           ←                             → 
              zakroužkuj modrou pastelkou                        zakroužkuj červenou pastelkou 



 
 

HÁDÁNKY SE ZVÍŘÁTKY – uhádneš, kdo je to? 

1. Maličké zvířátko je tahle čiperka, větvičku přeskočí, i když je nevelká. 

                                                                                                                        (veverka)  

2. Ptal se chlapec sluníčka, zda mohou chodit jablíčka. Slunce na zem posvítilo, velice se 

podivilo. Opravdu tam jablíčka vozí jehel kulička! Dupe, funí, naříká, je to tíha veliká!  

                                                                                                                          (ježek)  

3. Celé týdny trávu žvýká, aby dala krajáč mléka. Nepospíchá, má dost času, rohy nosí pro 

okrasu.  

                                                                                                                          (kráva) 

 4. Heboučké je jako z vaty, kožíšek má mourovatý.  

                                                                                                                         (koťátko)  

5. Víte, kdo tak nahlas štěká? Kdo zloděje v noci leká? Kdo uhlídá dům i ves? Ano, správně, 

je to . . .  

                                                                                                                             (pes)  

6. Obilí i zrnko máku hned si vezme do zobáku. Za to snáší vajíčka, je to naše . . . . . . . . !  

                                                                                                                (slepička)  

7. Je to zvíře chrochtavé, neustále špinavé. Navíc není králem v kráse, uhodli jste, je to . . . . .! 

 (prase)  

8. Bílý kožich chundelatý, na krku má zvonec zlatý. Z nebe nebo z kopečka přiběhla k nám . ! 

 (ovečka)  

9. Vidí myšku, hned ji chytí, očičkama přitom svítí. Každý kluk i holčička ví, že je to . . . . . . !  

(kočička)  

10. Trávu mění na mlíčko, občas bučí maličko. Poznali jste? Sláva! Je to přece . . !  

(kráva) 

 

A to je vše, přejeme vám krásný víkend ☺ 

Pampalá – pápá ☺, zdraví Monča a Gabka 

 



 
 

PL č. 11 - najdi zvířátku cestu k mláďátku. 

 

                   telátko      jehňátko       hříbátko     kachňátko     kuřátko 

 



 
 

BONUSOVÝ PL – vystřihni zadečky zvířat a nalep na správné místo 

 



 
 

BONUSOVÝ PL - obtáhni všechny přerušované čáry, kreslíme kruhy. Obtáhni prasátku 

hlavu, bříško a vybarvi obrázek. 

 

 

 

 

 

 



 
 

BONUSOVÝ PL - pokračuj v řadě, rozstřihni stránku napůl a lep vždy zadeček k danému 

zvířátku. Vytvoř pruh zvířat, která jdou za sebou. 

 

 



 
 

BONUSOVÝ PL - vybarvi zvířátka, vystřihni i včetně koleček uvnitř a zahraj si divadlo . 

Dírky slouží pro prstíky, které do nich strčíte a máte maňáska. 

 

 

 

 

 

 

 


