
 

ÚKOL Č. 16 
Ahoj děti, tak máme tady další týden, kdy si budeme dále povídat o zvířátkách. Zkuste uhádnout, o 

jakém dneska. 

Celé týdny trávu žvýká, aby dala krajáč mlíka. Nepospíchá, má dost času, rohy nosí pro okrasu. Kdo je 

to?  

Správně, je to KRÁVA!  

 

Úkol č. 1 

Nejprve si pořádně prohlédněte obrázek o krávě, který je na další straně. Poté se vraťte na tuto 

stranu a popovídejte si, co všechno krávách víte a zkuste odpovědět na otázky. 

Kde žijí krávy? (na statku, farmě) 

Čím se živí krávy? (tráva, seno v zimě) 

Jak se jmenuje mládě krávy? (tele) Jak se jmenuje samec od krávy? (býk) 

Jaký máme užitek z krávy? (hovězí maso, mléko, kůže) 

Co se vyrábí z mléka? (jogurty, sýr, máslo…) 

Co se může vyrábět z kůže? (boty…) 

Na co má kráva vemeno? (dává z něj mléko, proces se jmenuje dojení) 

Prohlédni si stopu krávy 



 

 

A na závěr našeho povídání o krávách se vás zeptám. 

Víte děti, jak si krávy vlastně povídají? 

  



Úkol č. 2 

Určitě jste správně odpověděli na poslední otázku a věděli jste, že krávy bučí. Ale abyste si to opravdu 

pořádně zapamatovali, tak si pusťte písničku, která se jmenuje KRÁVY, KRÁVY. 

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

Vy, kteří ji neznáte, zkuste se ji naučit. Většina z vás by ji ale měla znát, a proto si ji zopakujte. A 

zpívejte a zpívejte, ať máte doma pěkně veselo. Po „prázdninách“ si ji společně zazpíváme i ve školce 

😊  

 

 

Úkol č. 3 

A máme tady chvilku na pracovní list. Nachystejte si tužku, nebo pastelku a domalujte všem 

kravičkám skvrny na tělo (viz příloha). Každý flek by měl vypadat jinak, protože žádná kráva, nemá 

stejné fleky. Počet domalujte podle toho, jaké je vedle krávy číslo.  

 

Dále si vezměte tužku a dokreslete co nejpřesněji druhou polovinu hlavy krávy. Nakonec celou hlavu 

vybarvěte pastelkami. 

 

 

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


 

Příloha 

 



 


