
Zvířátka ze statku 

Krok za krokem tiše kráčí, jaro vchází do dveří, rozhlíží se, hlavou kroutí, vlastním očím nevěří. 
Sluníčko se zatoulalo, zima ještě nešla spát, jaru klíče od sluníčka, nechce zatím ještě dát. 

Sluníčka naše, takhle to vypadá venku v těchto dnech, souhlasíte?  

Pořád nám vládne měsíček březen, ale změní se nám roční období. Víte, které nám začne? A co 
všechno o něm už dokážete říct? Co se děje s přírodou, se zvířátky, jaké svátky slavíme na jaře? 

 

Hospodářská zvířátka 

My se spolu podíváme, jak to vypadá na statku. Jaké zvířátka tam žijí, jak se jmenují jejich mláďátka, 
kde bydlí, čím se živí, jak se o ně staráme a jaký z nich můžeme mít užitek. Podívejte se na videa a 
osvojte si jejich názvy - https://www.youtube.com/watch?v=FGsCXoV_j9M a 
https://www.youtube.com/watch?v=cBtymkUSiPs  

Určitě doma najdete i nějakou knížečku o zvířátkách žijících na statku, můžeme je nazvat zvířátka 
hospodářská, možná proto, že tam slyšíme slovíčko dar, dárek, dává, že nám to zvířátko dává nějaký 
dárek. Třeba kráva, je zvíře hospodářské, protože nám dává něco, co můžeme v našem životě využít. 
Přijdete na to co? Jaké zvířátko nám ještě něco dává, které je tedy hospodářské? 
Např. kráva - mléko, maso/ prase - maso/ koza - mléko/ slepice - vajíčko/ ovečka - vlnu/ kachna - 
maso/ husa - maso/ kůň a osel - tažné zvíře, pomoc k práci/ králík - maso) 
Můžeme si říct, co si z dané suroviny můžeme vyrobit např. mléko - sýry, jogurty, máslo/ maso - 
šunka, klobása, řízek, paštika/ vajíčko - míchaná vajíčka, volské oko, bábovka/ vlna - oblečení, látky na 
cokoliv 
 
A kde tato zvířátka žijí? Každé zvířátko má svůj domeček - králíkárna, kurník, kravín, stáj, chlév. 
Aby nás hospodářská zvířátka obdarovala, musíme se o ně i pěkně starat a krmit je. A jak? Např. 
koně, ovce, kozy, osel - žerou ovoce, zeleninu, trávu, seno, čistíme je, měníme 
podestýlku, pouštíme na pastvu/ kachna - žere rostliny i malé živočichy/ slepice - 
všežravec, zrní, žížaly, ovoce a zelenina, čištění kurníku, výběhu ,… 
 
 
Zvířátka v ohradách (matematická pregramotnost)  
Většinou má každý druh zvířátka na statku svoji ohradu nebo jsou v jedné ohradě zvířátka, které se 
mají rády. Najděte doma různé zvířátka, ať už plastová nebo plyšová, vytvořte si ohrádky, třeba 
z nějaké stavebnice nebo s proužku nastříhaného papíru. Rozdělte zvířátka do ohrádek a spočítejte, 
kde jich je víc a kde míň? Můžete zvířátka různě přemísťovat, seřazovat a přitom procvičovat 
předmatematické i  prostorové pojmy. 
Potom si vypracujte pracovní list – ovečky do ohrádek. 
 
 
 
Grafomotorika 
Pomocí smyček, které už vám určitě krásně jdou, se dá nakreslit spoustu obrázků, vyzkoušejte si tělo 
ovečky, mraky, květiny, korunu stromu nebo co vás napadne. Kdo bude chtít, může si vyzkoušet psaní 
smyček do řádku, tohle už je úkol pro školáky. 
 
 
 



Výroba ovečky 
Připomeňte si říkadla – Běžela ovečka,…., Šel Janeček na kopeček,…. nebo písničku Pásla ovečky…. 
 
Vyrobte ovečku z libovolného materiálu, můžete použít kamínky, vlnu, vatu, obal z kindervajíčka, 
ruličku od toaletního papíru, co doma najdete nebo jenom nakreslit pomocí smyček. 

 

 
 



Zvířátka na dvoře 
Tento obrázek můžeme využít pro spoustu cvičení, např. 
- jmenujeme zvířátka na obrázku, tvoříme věty – rozvoj řeči 
- kterou hláskou začínaní slovo opice, kohout, beran, kočka, pes? Které zvíře začíná na hlásku p, k, s – 
sluchové vnímání 
- jmenuj zpaměti, co jsi viděl na obrázku? – zraková paměť 
- co je na obrázku nahoře, dole, vlevo, vpravo dole, kdo je první zleva – pravolevá orientace 
- naposledy dítě obrázek rozstřihne na díly a složí, pak může nalepit na papír – kromě již 
procvičeného si tady děti upevňují i zrakovou analýzu a syntézu 
 
 
Písničky 
Když jsem já sloužil - https://www.youtube.com/watch?v=ICnwjO9_8w0 
Krávy, krávy - https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU 
 
 
Zvířátka a jejich mláďátka – omalovánky 
Omalovánky nemusíme vybarvovat jen pastelkami, pokud máte doma vodové barvy, neváhejte a 
vyzkoušejte si pěkně, pečlivě vymalovat obrázek štětcem. Vyberte si zvířátko, které se vám líbí. 
 
 
Pohádka Zvířátka a loupežníci - https://www.youtube.com/watch?v=hyW4Mqtvzp8 
 
 
 
Jarní hra (doporučuji) 
- vytiskněte si moc pěknou, jednoduchou, zábavnou jarní hru, potřebujete jen figurky a kostku 
 

 

Moc vás pozdravujeme. 
Vaše paní učitelky Lucka a Lucka 


