
Téma : Podzimní hrátky se zvířátky 

Kompetence :                            24.10. – 4.11.2016 

2/6   Má vytvořenou představu o zdravé životosprávě 

7/2   Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími 

 

Nabídka činností : 

- Dramatizace pohádky Budka v poli 

- KK – práce s obrázky zvířat – pojmenovat, kde žijí, čím se živí, třídění – domácí, volně žijící, 

vodní, ptáci, hmyz..,co dělají na podzim 

- Hádanky o zvířatech – myš, zajíc, žába, medvěd, liška, vlk, ježek, sova, jelen, veverka 

- Písničky o zvířatech - / rytmizace, hra na tělo, dětské rytmické nástrojky / - Běží liška 

k Táboru, Běžela ovečka, Já mám koně, Na tý louce zelený, Skákal pes, Zajíček, Myška 

tanečnice, Medvěd, Šla Karkulka, Leze ježek 

- Hra Kouzelná krabička – poznávání hmatem – přírodniny, figury zvířátek 

- Logo říkanky – Š  , S  - Spadla šiška ,  Sova, procvič. oromotoriky – hlasy zvířat 

- Básničky – Beran a pět oveček , Zajícova lesní fanfára, Veverka ,Není myš jako myš 

- Nácvik písně – Ukolébavka pro zvířátka – pohyb v rytmu, Broučci 

- Did.hra Veverka má oříšky – číselná řada  1-10 , předmatematické operace – více X méně, 

velký X malý, řazení zleva doprava, - od nejmenšího k největšímu , rozlišení čísla 1,2 – SD 

- PL – procvičování grafomotoriky , hledání rozdílů, cesty , počet slabik vše dle věku dětí  

- POV – pozorování změn v přírodě , zvířat , sběr přírodnin, hry s přírodninami 

- Přírodninové pexeso – výroba a hra s pexesem 

- Výtvarné činnost – frotáž listů – laminování – provlékání  - doplnění do koláže 

- Kolorovaná kresba tuší – Budka v poli – vystřihování – sestavení koláže 

- Výroba zvířátek z papíru, přírodnin 

- Hra – Do které pohádky patří zvířata 

- Jazykové hrátky se zvířátky – rytmizace, počet slabik, první hláska – fonematický sluch 

- PH Na lišku a zajíčky , Na jelena 

- Cvičení v překážkové dráze – Zvířátka na lovu 

 

 



Básničky : 

Beran 

Jednou si pět oveček 

postavilo domeček. 

Když přivedli berana, 

nevešel se rohama. 

Tenkrát ještě rovné byly, 

ještě se mu netočily. 

Tak mu je ta praovečka 

zatočila do kolečka. 

 

Zajíc 

Dostal zajíc od maminky malou trupetu. 

Jak ji dostal, začal troubit písen´ tuhletu: 

Tram-ta-ra-ta ,ta-ta-tá ,tram-ta-ra-ta, ta-ta-tá. 

Všechny uši zaléhaly, jezevec se bál, 

Zajíček si na trumpetu stále vyhrával. 

Ježek na něj šišky házel, liška vrčela, 

Jak si zajíc poskakoval s trubkou zvesela. 

 

Veverka 

Veverka čiperka sbírá sladká jadérka. 

Nosí si je do pelíšku, oříšky a velkou šišku. 

Hop a skok, hop a skok, veverčák s ní drží krok. 

Po hostině lousky, lousky, zálibně si čistí vousky. 



Není myš jako myš 

Myš je malý hlodavec, to je přece známá věc. 

Piští, všechno ohlodává, na sýru si pochutnává. 

Pak je myš i k počítači, tlačítko se na ni stlačí. 

V obrazovce to, co chceme, myší snadno zaklikneme. 

Tak to vidíš, už to víš , že není myš jako myš. 

 

Zpíváme si : 

Ukolébavka pro zvířátka 

Halí, belí zvířátka, chystejte si doupátka. 

Slunce už je unavené, vítr černé mraky žene. 

Bude zima, bude hlad, do pelíšků jděte spát. 

 

 

Logo říkanky : 

 Š ,  Šiška 

Spadla šiška na Františka 

počkej šiško šišatá. 

Budem péci dobré věci, 

buchty jako ze zlata. 

Šup do pytle šiško, 

už mám prázdné bříško. 

 

 

 



S – Sova 

Sova houká po lese, 

bojte se mě , bojte se. 

My se sovy nebojíme, 

protože my v noci spíme. 

 

Říkanka k pohybové hře  Na lišku : 

Já jsem chytrá kmotra liška, 

všemi mastmi mazaná, 

počíhám si na zajíčka, 

bude dobrá svačina. 

 

Hádanky o zvířátkách :   Kdo to ví , odpoví… 

Veverka    -  Má ráda oříšky, louská je potají, zuby má veliké, kožíšek rezavý 

Myš –          Šedý kožíšek, maličké oči, když kočku uvidí, do díry skočí 

Zajíc –    Uši vzhůru,. Kdo tu je? Vítr chytá, panáčkuje. Napásl se v jeteli, ted´ nám chodí na zelí 

Žába –       Ve dne ráda v louži skákám, večer u rybníka kvákám. 

Medvěd – V létě chodí na maliny, borůvky a ostružiny. V zimě jenom spí, běda kdo ho probudí. 

Liška –       Ani hajný nemá pane, zajíčky tak spočítané. jako já je v houští mám, i kurníky 

všechny znám. 

Vlk –        Zuby cení, pes to není, ale je mu podoben, v lese žije, loví, ,za Karkulkou se honí.  

Ježek –     Na těle má bodliny, jak korálky oči. Když ho ale chytit chceš, v klubíčko se stočí. 

Sova –      Straším, koukám ze své skrýše, ,oči mhouřím, létám tiše. 

Jelen –     Do běhu má rychlé nohy, bývá pyšný na parohy. 

 

 



 


