
DISTANČNÍ VÝUKA – MEDVÍDCI (15. 3. – 19. 3. 2021) 

 

Téma: PROBOUZENÍ 

Podtéma: KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL 

Očekávané výstupy:  

 

 rozvoj hudebních dovedností, paměti, rytmizace 

 rozvoj koordinace oko x ruka, zrakové vnímání 

 rozvoj předmatematických dovedností – poznávání čísel, číselná řada 

 rozvoj předložkových vazeb – před, za, po, první, poslední, hned před, 

hned za, mezi apod. 

 environmentální výchova – domácí zvířata a jejich mláďata 

 rozvoj grafomotoriky – pracovní list, spojování 

 rozvoj paměti – výběr zvířátek z písničky 

 rozvoj jemné motoriky a fantazie – kresba zvířecí postavy 

 rozvoj slovní zásoby, řečových dovedností 

  

Úkol č. 1 

Zazpívejte si písničku 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ICnwjO9_8w0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ICnwjO9_8w0


 

Úkol č. 2 

1. Vyjmenujte všechna zvířátka z písničky 

2. Odpověz na otázky: 

a) Které si zvířátko si chlapec vysloužil jako první? 

b) Které zvířátko si chlapec vysloužil jako druhé? 

c) Kdo byl poslední? 

d) Které zvířátko bylo hned před telátkem? 

e) Které zvířátko si vysloužil hned za husičkou? 

f) Kolik zvířátek bylo celkem? 

g) Kolik let celkem sloužil chlapec? 

 

 

 

 

 



Úkol č. 3 

Spojte odpovídající číslo se zvířátkem podle toho, jak se zpívá v písničce. 

 

Úkol č. 4 

 Dokážeš vypsat číselnou řadu od 1 do 6? 

 

1     .   .  .  .    6 

 
 

 

Pod každé  číslo dokresli odpovídající počet puntíků. 



Úkol č. 5 

Vyberte zvířátka z písničky a zakroužkujte je následovně: 

a) modrou pastelkou – zvířátko začínající na hlásku V 

b) červenou pastelkou - zvířátko začínající na hlásku K 

c) zelenou pastelkou - zvířátko začínající na hlásku T 

d) žlutou pastelkou - zvířátko začínající na hlásku H 

 

 

Úkol č. 6 

Zkuste si vyrobit zvířátko z papíru: 

https://www.youtube.com/watch?v=ksKn7m70U24 

https://www.youtube.com/watch?v=5qSQRsr0RCQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ksKn7m70U24
https://www.youtube.com/watch?v=5qSQRsr0RCQ


Úkol č. 7 

Povídejte si s rodiči, jaká znáte domácí zvířátka? Proč jim říkáme domácí? Máte 

doma nějaké zvířátko? Jak se jmenuje? Jak se o ně staráme? Kde žijí? Znáte 

jejich mláďata? 

Najdi mamince její mládě. 



Úkol č. 8 

a) hra se slovy – přirovnávání, charakteristika zvířat: 

Mlaská u jídla jako... (prasátko) 

Chodí zmoklá jako... (slepice) 

Drápe jako... (kočka) 

Ten je silný jako... (kůň) 

 

b) tvoření zdrobnělin a rytmizace tleskáním slov 

slepice – slepička 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) doplňování rýmu do říkadla: 

Kráva ........., až to hučí (bučí) 

Slípka ......... na sedláka (kdáká) 

Ovce .......... ovčí řečí (bečí) 

Kozlík ........., že je větší (mečí) 

Kočka ........., sova ...... (mňouká, houká) 



Úkol č. 9 

Kresba zvířecí postavy dle říkadla: 

 

Čuník        Kuřátko 

Tunel uděláme,      Nakreslíme vajíčko, 

kolo do něj dáme,      žluté jako sluníčko. 

malou misku od maminky    Přidáme dvě nožíčky 

a na misku dvě rozinky.     a k nim malé prstíčky, 

Dvě kuličky místo očí,     ještě žlutou kuličku, 

ať se hlava koukat učí.     jako ptačí hlavičku, 

Velké uši přilepíme -     očko, malý zobáček 

a kopýtka dokreslíme,     pak nasypem máček, 

pak ocásek nahoře:     zobej na dvorečku, 

čuník stojí na dvoře.     kuřátko - drobečku! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Úkol č. 10 

Hra se stíny. Který stín patří k barevnému zvířátku? Pojmenuj. 

 

 



Úkol č. 11 

Splň úkoly na obrázku. Potom ho vybarvi. 


