
 

ÚKOL Č. 15 
Milé děti, slíbila jsem vám, že si budeme povídat o zvířátkách, tak svého slibu také dodržím.  

Dneska si o nich zazpíváme! Znáte nějakou písničku, kde se zpívá o zvířátkách? Jakou? Zazpívejte 

rodičům. (určitě si vzpomenete na např. Skákal pes, Kočka leze dírou, Seděly dvě veverky, Cupy, dupy 

do chalupy, Hop a skok, skáče žába přes potok,…). 

 

Úkol č.1 

Výborně děti, a jestlipak někoho z vás napadla tato písnička? Zapněte si ji ve své televizi nebo počítači 

a nejprve si ji zazpívejte, všichni ji znáte. Potom si protřepte si nožky a jdeme na to! Určitě už s vámi 

šili všichni čerti, protože jste si vzpomněli, jak na tuto písničku cvičíme ve školce. (při zpívání slok - 

chodíme dokola, při refrému – běh). 

 

Když jsem já sloužil – Dáda Patrasová 

https://www.youtube.com/watch?v=6CDFy0ei2w8 

 

 

 

Skvěle, vidím, že jste se hezky zahřáli! Teď si pořádně protáhneme tělíčka. 

https://www.youtube.com/watch?v=6CDFy0ei2w8


 

 

A na závěr našeho cvičení si dáme ještě jeden taneček s Dádou. Nachystejte si k němu vašeho 

oblíbeného plyšáka. 

Škola zvířátek – Dáda Patrasová 

https://www.youtube.com/watch?v=kAUiMM9eCBw 

 

Úkol č. 2 

Tak děti, protažení jsme skvěle a teď je na čase naučit se něco nového. Nebo si alespoň zopakovat 

věci, které jste už možná slyšeli.  

Když si zazpíváte začátek písničky Když jsem já sloužil, to první léto…zjistíte jméno zvířátka, o kterém 

si dneska budeme povídat. Víte, jaké zvířátko to je? Ano, kuřátko.  

Povězte rodičům, co všechno víte o kuřátku. Pomoci vám k tomu může i obrázek, který je níže. 

• Kdo je máma od kuřete? Slepice 

• Kdo je táta od kuřete? Kohout 

• Kde žijí kuřata? Kurník 

• Z čeho se líhnout kuřata? Z vajíček 

• Co se musí udělat s vejci, aby se vylíhla kuřata? Slepice je musí vysedět. 

• Čím se živí slepice, kuřata, kohouti? Žížaly, zrní,… 

• Čím nám jsou slepice/kuřata prospěšná? Dávají nám vajíčka, peří, maso. Jaké maso? K čemu 

může být dobré peří? 

• K čemu je dobrý kohout? Budí ráno lidi, vítá nový den 

• Co mají kohouti na hlavě? Hřebínek 

• Jak se říká jedním slovem slepici, kohoutovi, kuřeti? Drůbež 

• Prohlédněte si stopu slepice 

https://www.youtube.com/watch?v=kAUiMM9eCBw


 

  



Úkol č. 3 (pro předškoláky) 

Tak děti, teď nás čeká menší příprava do školy. Podívejte se na písmena ve slově KUŘÁTKO. Na jaké 

písmeno začíná? Poznáte ještě nějaká další písmena v tomto slově? Vytleskejte si tohle slovo. Víte, 

kolikrát jste tleskli? Výborně, teď si vezměte tužku a slovo kuřátko přepište vedle na řádek. Dále 

v tabulce zakroužkujte všechna písmena, která jsou v tomto slově.  

 

 

Úkol č. 4 

Děti, možná jste si všimli, že si povídáme o zvířátkách, která žijí převážně na farmě. Jsou to kuřata, 

slepice, ovce, koně, krávy, psi, kočky, prasata, husy,… Víte, jak se těmto zvířatům říká? Jsou to zvířata 

DOMÁCÍ. K vašemu poslednímu úkolu si nachystejte vaší oblíbenou stavebnici. Budete totiž stavět 

farmu. Nachystejte si ohrady, umělá zvířata, kostky, cokoliv, co se vám do vaší farmy bude hodit. 

Zkuste farmu postavit co největší a co nejhezčí a nezapomeňte ji vyfotit! 

(Pokud nemáte umělá zvířátka, nezoufejte. Do příloh vám dávám omalovánky, kde si zvířátka můžete 

vybarvit, vystřihnout a přidat do svojí farmy) 



 



 


