
Týdenní plán      
 

 

Téma týdne:  ZVÍŘÁTKA A JEJICH MLÁĎÁTKA 

 
Ranní kruh 
Jaké je tvé oblíbené zvíře a proč? 
Slovní hra: V zoologické zahradě 
můžu vidět … (opakujeme slova a 
přidáváme další zvíře) 
Jak se říká dospělému zvířeti a jak 
mláděti? 

Cíle 
Naučit se princip doplňování 
sudoku. 
Poznat na obrázku a pojmenovat 
některá zvířata, vědět o nich 
základní informace. 
Pozorovat „zkameněliny“ hmyzu. 

Čteme dětem 
 
Pohádky se zvířecím hrdinou 
 
DVD: Dokument pro děti o 
mláďatech 
 

 

Dítě a jeho tělo 
• Hrajeme si na zvířátka a napodobujeme jejich pohyby (protahujeme se jako kočky, kolébáme se jako kachny, 
chodíme pozpátku jako raci, létáme a poskakujeme jako ptáci, skáčeme jako žába, hopkáme jako zajíc,.) 
Snažíme se koordinovat pohyby nohou a rukou. Držet rovnováhu a rozvíjet orientaci v prostoru. 
• Malujeme temperovými barvami růžové prasátko v blátě. Zachycujeme oválný tvar těla a kulatý tvar hlavy. 
• Vybarvujeme pastelkami pečlivě omalovánku. Procvičujeme grafický cvik spirálu jako vlnu pro ovečky. 

Dítě a jeho psychika 
• Přemýšlíme o správném doplňování obrázků na prázdná políčka v dětském zvířátkovém sudoku. Musíme 
dodržet pravidla, aby se v řadě ani ve sloupci neobjevoval stejný obrázek.  
• Kamarádům vyprávíme, jaké zvíře je na fotografii s námi, jestli má jméno, kde žije, čím se živí,.. 
• Přiřazujeme k dospělému zvířeti mládě a správně pojmenujeme. Určíme první hlásku a třídíme do několika 
skupin - podle toho, čím se živí, kde žije, jak se pohybuje,…    
• Napodobujeme hlasy zvířat a procvičujeme gymnastiku mluvidel, jednotlivé hlásky i skupiny hlásek      
   (sss, bzz, íá, bů, bžž, ..)  

Dítě a ten druhý 
• Brzy budou mít maminky svátek. Víme, jak důležité pro nás jsou a připravíme si pro ně překvapení z lásky. 
• Podporujeme spolupráci při rozmisťování fotek a vytváření koláže do šatny. 
• S kamarády se domlouváme při stavění obydlí pro zvířátka ( les, zoo, statek, bouda, hnízdo,..) 
• Dodržujeme předem domluvená pravidla při hře, řízené činnosti v kroužku, u stolečku,.. 

Dítě a společnost 
• Vážíme si lidí, kteří se starají o zvířátka (ošetřovatelé v zoo, chovatelé na statku), pomáhají nemocným a 
raněným (veterinář, záchranná stanice) 
• Zaplníme celou plochu čtvrtky při malování prasátka, rozvíjíme výtvarné cítění a fantazii dětí. 
• Zpíváme sborově písničku o správném společenském chování „Kouzelná slovíčka“ 

Dítě a svět 
• Vytvoříme si „zkameněliny“ pomocí keramické hlíny a otisku plastových napodobenin hmyzu. Děti budou 
samy zkoumat pomocí lupy detaily na končetinách, tykadlech,… 
• Prohlížíme dětské encyklopedie zvířat, fotky se zvířátky, které děti poslaly jako úkol, povídáme si názvy a 
zajímavosti ze světa zvířat. 
• Na oslavu Dne Země zasadíme semínka zeleniny a budeme průběžně pozorovat, jak se probouzí. 

 

Akce týdne 
Oslavíme Den Země 22.4. – společně si povíme, jak 
bychom mohli přispět k ochraně životního prostředí. 
 
 

Činnosti venku 
Pojmenováváme kontejnery na třídění odpadu a 
určujeme, který materiál do nich patří. 
Hledáme jarní kytičky, ptáčky, hnízda,.. 

na období od 19.4. – 23.4.2021 



Evaluace 
 

(Zhodnocení: co se mi tomto týdnu povedlo, nepovedlo, na co je potřeba se při činnostech s dětmi zaměřit, 

úspěchy a neúspěchy dětí apod.) 


