
Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky 

soubor námětů č. 21 pro týden od 26. do 30. dubna 2021 

téma: MÁME RÁDI ZVÍŘATA / Exotická zvířata 

 

 procvičujeme nožní klenbu cvikem „na opičky“ a správné držení těla 

 cvičíme cviky motivované nápodobou zvířat 

 protahujeme svaly zad v oblasti beder a zadní strany nohou 

 při procházce pozorujeme měnící se přírodu a věci kolem nás 

 rozvíjíme vyjadřovací schopnosti dětí – hledáme odpovědi na otázky např. „Jaké jsou rozdíly mezi 

domácími a exotickými zvířaty?“, „Proč jsou u nás exotická zvířata v zoo?“, „Co by se stalo, kdyby 

zvíře uteklo?“ apod. 

 poznáváme a pojmenováváme zvířata – žirafa, zebra, opice, lev, tygr, delfín, žralok, želva, had, 

papoušek, klokan, medvěd, tučňák, hroch... 

 povídáme si o tom, čím se zvířata živí, jaké mají zbarvení, kde je jejich přirozený výskyt 

 procvičujeme grafomotoriku – „V moři“ (viz pracovní list č. 1) 

 rozvíjíme dovednosti při navlékání korálků, stavěním z kostek atd. 

 procvičujeme samostatné oblékání, zapínání zipu, otáčení oblečení z rubu na líc, jeho ukládání do 

přihrádky, vázání uzlu, zapínání knoflíků, samostatnost při osobní hygieně a používání WC 

 učíme se vázat kličky 

 upevňujeme správné držení tužky, nůžek, příboru, správné sezení na židli, udržování čistoty při 

stolování, pomoc při přípravě jídla, pomoc při úklidu hraček, zalévání květin... 

 prohlížíme encyklopedie, knížky a obrázky s exotickými zvířaty 

 porovnáváme skupiny zvířat – menší, větší, stejná – přidáme nebo ubereme jedno zvíře – jak se 

skupina změnila? 

 učíme se rozpočítadla 

 povídáme si o návštěvě zoo a zkoušíme vymýšlet krátké příběhy o zvířatech 

 procvičujeme skládání papíru vytvořením „hada“: 

o připravíme si dva různě barevné proužky papíru 1,5 cm široké a 30 cm dlouhé 

o začátky proužků slepíme do pravého úhlu a pak střídavě překládáme, konce opět slepíme, aby se 

had nerozložil 

o vystřihneme a nalepíme na jeden konec hadí hlavu s jazykem 

(obrázky a výrobky rádi vystavíme ve školce) 

 procvičujeme výslovnost např. říkadlem od Josefa Lady a Ladislava Stehlíka: 

Listonoška někam chvátá. 
Jak se máte, klokáňata? 
Mamka nám čte pohádku 
o poslušném kůzlátku. 

 

Přejeme vám hodně radosti, zábavy a pěkných společných zážitků při plnění úkolů. 

(Pracovní list číslo 1 k tomuto souboru námětů naleznete na následující straně.) 



Pracovní list č. 1 

„V MOŘI“ 


