
Integrovaný blok na březen: Jak se sušili na sluníčku  

Téma:  Koťátko a štěňátko (22.3. - 25. 3. 2021) 

Pedagogický záměr: seznámení a osvojení si znalostí o domácích a hospodářských zvířatech 
(samci, samici a mláděti) 
 

Konkrétní cíle:  

Poznat a pojmenovat domácí zvířata a jejich mláďátka 
Uvědomit si význam zvířátek pro citový život člověka a jeho obživu 
Seznámit se s nebezpečím při setkání s cizími zvířaty 

___________________________________________________________________________ 

AHOJ KAMARÁDI, NÁS UŽ ZNÁTE,               
ALE CHTĚLI BYCHOM VÁM PŘEDSTAVIT NAŠÍ RODINU A V DALŠÍCH DNECH NAŠE 
KAMARÁDY, KTEŘÍ S NÁMI BYDLÍ NA DVOREČKU. 

 

Já jsem koťátko, moje maminka je kočka a tatínek je kocour.  

 

Já jsem štěňátko, moje maminka je fena a tatínek je pes. 

 

Povídejte si o tom, jak vypadají a mezi sebou je porovnávejte. Aby se děti zaktivizovaly, 
předvedeme si, jak takový pes nebo kočka vypadá (cviky). U těchto cviků si provedeme 
logopedickou prevenci (zvuky těchto zvířat) 

 Zacvičíme si s pejskem a kočičkou, kteří učí svá mláďátka, jak se správně pohybovat a 
hrát. Chodíme po čtyřech, zvedáme pacičky, děláme sed, protahujeme si hřbet, 
běháme dokolečka s ocáskem za kalhotami, roztahujeme a zatahujeme drápky.…  
 

 Předmatematická gramotnost: Počítání, kolik má pes a kočka nohou, kolik jich mají 
dohromady, zvlášť. Když je bude jedna noha bolet, kolik jich bude, atd.? Kolik má 
pes/kočka ocasů, uší, tlapek, očí, drápků, atd. Kdo je větší × menší.  

 

 Kočky se nejraději vyhřívají na sluníčku, mají rády teplo, nebo jsou zachumlané 
v teplém pelíšku. Kam byste se zachumlali doma vy, kde je vám dobře? (k mamince, 
pod peřinu)- mazlení, hlazení, tulení..  

 

 Dechová cvičení: foukáme kočce do kožíšku, foukáme do pingpongového míčku – 
koťata si hrají, (foukáme brčkem do vody „bubláme“)  pomalý nádech, rychlý výdech 
s artikulací či, či, či….(voláme na kočičku) 

 

 Prostorová orientace – s plyšovým pejskem – dej pejska do boudy, za boudu, na 
boudu, vedle boudy, před, nad  

  



KAMARÁDI PEJSKA A KOČIČKY 

 

 Vyprávění o zvířátkách – všímání si srst x peří, kolik mají nohou, dvě x čtyři nohy, kdo 
má zobák, kopyta, rodí se živá x z vajíčka 

 Rytmizace – vytleskávání slabik – koč-ka, ko-tě, pes, ště-ně, krá-va, ko-za…. 

 Tvoření zdrobnělin – kočka – kočička, ovce – ovečka, kůzle – kůzlátko, jehně – 
jehňátko… 

 Myšlení a řeč: Co je to? Myslíme si nějaké zvíře, pro které jsou charakteristické 
nějaké znaky (např. má to čtyři nohy, uši, ocas, srst, hlídá dům).  

 Práce s básničkou Na dvoře 

1. Nejdříve dětem básničku stačí přečíst, pro seznámení 
2. Přečtěte jí ještě jednou a dejte dětem za úkol, aby počítaly, kolik zvířátek se v 

básničce objeví – mohou počítat na prstech, nebo si počet mohou značit libovolnými 
předměty – třeba lego – vždy když zaslechnou název nějakého zvířete tak si z 
hromádky vlevo přemístí jednu kostku na hromádku vpravo. Na konci básničky 
spočítají počet kostiček. 

3. Vzpomenou si děti, jaká zvířátka se objevila v básničce? Pokud ne, tak jim ji přečtěte 
ještě jednou nebo můžete použít obrázky, na kterých děti budou ukazovat, které zvíře 
se zrovna objevilo v básničce. 

 

NA DVOŘE 
 

Kohout to je velký pán, po dvoře si chodí sám, 
Nespočítám kolik rán mě už ze sna budí. 

Kykyryký, dobré ráno, jakpak se Ti u nás spalo? 
Dej mi prosím trochu zrní, ať mám sílu na buzení. 
Prasátko si zachrochtalo, já mám taky jídla málo! 

Kohoutku, ty musíš vstát, ale ostatní nech ještě spát. 
Azor vrtí ocáskem, štěká, vítá nový den. 

Odpočívat musí moc, vždyť nás hlídal celou noc. 
Husa s kačkou s dětmi jdou, přes zahradu cestičkou, 
honem k vodě ťap, ťap, ťap, vodičku má každý rád. 

Micka ta si s klubkem hraje a babičku pozoruje. 
Po celou noc chytá myši, najde je i v tajné skrýši. 

Mlíčko dojí kravičky, vejce zase slepičky. 
Od oveček vlnu máme, do svetrů se zachumláme. 

Všichni se tu rádi máme, o zvířátka se staráme. 
Protože je máme rádi, jsou z nás dobří kamarádi. 

 

Když jste tak dobře našly všechna zvířátka v básničce, tak jim na své farmě postavte    
( třeba z Lega) ohrádky a domečky, kde budou moci celý den být a kam se budou 
moci uložit ke spánku, až přijde noc.  



ČINNOSTI DOMA 

 

 POHÁDKY – O pejskovi a kočičce, O koťátku, které zapomnělo mňoukat, O kohoutkovi 
a slepičce, O neposlušných kůzlátkách, O třech prasátkách… 
 

 PÍSNIČKY – Kočka leze dírou, Když jsem já sloužil, Maličká su, Krávy, krávy, jak si 
vlastně povídáte, Halí, belí, Běžela ovečka, obměna: zpíváme si písničky (melodii), 
jako pejsci haf, mňau, bů, mé… 
 

 LOGO CHVILKA – artikulační, dechová cvičení a fonační cvičení, napodobování zvuků:  

kočka – mňau, mňau, mňau – špička jazyka je zapřená o spodní řezáky, střed se opírá 
o patro dutiny ústní, jazyk tvoří placku  
pes – haf, haf, haf – horními zuby lehce stisknout spodní ret, pejsek vyje – dechové a 
fonační cvičení – aúúúúúúúúú, gymnastika jazyka, pohyby jazykem dolů a nahoru, 
rychlé vyplazování a schovávání 
kůň – ihahá, ihahá – střídáme široký úsměv – zuby lehce skousnout a maximální 
rozevření úst, frkání 
prase – chro, chro, chro – rty vytvoří střední kroužek 
kráva – búbúbúbúbúbú – rty vytvoří malý kroužek  
ovce – bébébébébébé – rty se stisknou pevně k sobě a roztáhnou k mírnému úsměvu  
husa – gagagagaga – špička jazyka se sklání dolů a posune se mírně dozadu  
kachna – kač, kač, kač – zuby se přiblíží k sobě, rty se našpulí  
slepice – kokokokoko – rty vytvoří malý kroužek  
kohout – kykydyký, kykydyký – zuby postavíme na sebe, rty se usmívají  
kuřátka – píp, píp, píp – rty se stisknou k sobě, roztáhnou do úsměvu a znovu stisknou  
králík – mic, mic, mic – jazyk je opřený za dolními řezáky, rty se roztáhnou do úsměvu 
kůzlátka -  dechové, fonační cvičení – méééééééééé, mlsná koza: gymnastika 
mluvidel – olizování rtů, krouživý pohyb jazyka 
 
ZVUKY ZVÍŘAT - https://www.youtube.com/watch?v=ndspN0I-QEo 

HUDEBNÍ POHÁDKA - https://www.youtube.com/watch?v=OTvBYwNQII4 

POZDRAV OD PEJSKA A KOČIČKY - https://www.youtube.com/watch?v=Bh35r64zN_8 

 

 Vyhledávání zvířátek v knížkách, encyklopediích, časopisech 

 Můžou nám zvířátka ublížit, nebo jsou vždy hodná? 

 Máme důvěřovat všem lidem, zvířátkům? 

 

 BÁSNIČKA  

Máme doma malé kotě, 
říkáme jí Micinka. 

Tiše spinká v malé botě, 
protože je malinká. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ndspN0I-QEo
https://www.youtube.com/watch?v=OTvBYwNQII4
https://www.youtube.com/watch?v=Bh35r64zN_8


 MLÁĎÁTKA 
 

Krávy mají telátka, klisny mají hříbátka, 
ovce mají jehňátka, kozy mají kůzlátka, 
slípky mají kuřátka, husy mají housátka 
kachny mají káčátka, fenky mají štěňátka, 
kočky mají koťátka, mámy mají miminka, jako moje maminka. 

 
 

 PŘIŘAZOVÁNÍ - charakteristika zvířat: 

Mlaská u jídla jako... prasátko 
Chodí zmoklá jako... slepice 
Drápe jako... kočka 
Ten je silný jako... kůň                                                                                                        
Čistotná jako… kočka 

 

 DOPLŇOVÁNÍ ZVUKŮ do říkadla, rýmování:     

Pejsek ......... do daleka 
Kráva ........., až to hučí 
Slípka ......... na sedláka 
Ovce .......... ovčí řečí 
Kozlík ........., že je větší, 
Kočka ........., sova ...... 
Prase ........., jen to kvičí 
Oslík .......... na oslíka 

HRY 

 hra Všechno lítá, co má peří 

 s klubíčkem – kutálení, házení, rozmotávání, namotávání, grafomotorika – klubíčko 

 pexeso domácí zvířata – obměna: jeden vybere jedno zvířátko a druhý poznává podle 
zvuku (pohybu) nebo hrajeme jako Kimovu hru – Které zvířátko se nám na dvorečku 
schovala - 6, 8,10 kartiček pexesa dle obtížnosti necháme otočené obrázkem nahoru, 
dítě se otočí, odebereme jedno zvířátko, dítě hádá, které chybí – pro ztížení můžeme 
nechat i v párech nebo hrajeme s plyšáky, plastovými zvířátky…, počítání zvířátek, 
tvoření skupinek zvířátek co mají 4, 2 nohy 

 stavění statku, farmy – z lega, kostek… 

 tvoření  - pejsek a kočička – překládání, zarýhnutí papíru 

  



ČINNOSTI VENKU 

 Aktivita s pohybem: 
Chodí, chodí zvířátka, vodí s sebou mláďátka. Jejich jména dobře známe, proto si je zavoláme: 

 • Slepičky a kuřátka – chůze ve dřepu, prsty zobeme zrní (píp-píp)  
 • Kačenky a kachňátka. – chůze ve dřepu (káč – káč)  
 • Kočky a koťátka – lezeme po kolenou (mňoukáme; voláme na kočku či-či-čí)  
 • Koníci a hříbátka – cval stranou, ruce v bok (íha-há), běhání, přeskakování, klusání  
 • Pejskové a štěňátka – lezeme po čtyřech, ale kolena natažená (štěkáme)  

  jako pejsci a kočičky - nakreslit na chodník kruh a po jeho čáře se budou pejsek 
s kočičkou honit za svými ocásky – krepový papír (i dítě samo) 

 válíme sudy jako prasátka  

 Honzo vstávej – 5 slepičích, 4 kočičí, 2 králičí, 3 kuřecí… obměna – použít i názvy 
lesních a exotických zvířat, ptát se dítka, zda je to zvíře domácí x lesní x ze zoo 

 stavění boudy pro pejska a kočičku z přírodnin 

 procházka k rybníku – krmení divokých kachen – povídat si s dítětem o rozdílu mezi 
kachnou domácí x divokou 

 procházka vesnicí – všímat si zvířat za plotem 

 odhadování zvuků v přírodě 

 v lese – hledání hnízda, peříček 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za týden Vám přineseme nové nápady – tentokrát velikonoční… Mějte se hezky 
a těšíme se na vaše fotky!!!  

Paní učitelky Zdenička a Kajka  



PŘÍLOHY 

Domácí zvířata správně pojmenuj, názvy zvířátek zkus roztleskat na slabiky.  

 

 

  



lehčí varianta:   

Maminka hledá mláďátko - vyber každé mamince správné mláďátko 

  



těžší varianta:  
Která zvířátka k sobě patří? Pojmenuj je a potom spoj tužkou zvířecí maminku 
a její mláďátko.  
 
  



Spoj zvířátko se správným místem, kde „bydlí“ 

  



Zvířecí rodinky děti rozstříhají a skládají k sobě. Mohou je nalepit, nebo jen 
skládat a použít tak vícekrát. 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hádanky o zvířátkách  



Jak se zvířátko na obrázku jmenuje? 

Jak se jmenuje mláďátko? 

Kde žijí? 

Co jí? 

Jaký z něj máme užitek? 

 

 

  



Jak se zvířátko na obrázku jmenuje? 

Jak se jmenuje mláďátko? 

Kde žijí? 

Co jí? 

Jaký z něj máme užitek?



lehčí varianta:  
 Spoj s tím, co nám zvířátka dávají  



těžší varianta: 

Víš, jaký užitek máme z těchto zvířátek?  



 Řekni, kde je pejsek?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Můžeš si kočičku nakreslit podle návodu  



grafomotorika- lehčí varianta 

 
Kočička by si chtěla hrát. Nakresli jí barevná klubíčka.   



grafomotorika- těžší varianta 
 

Hračka pro koťátko: Pomoz koťátku najít jeho hračku – myšku 
Nechejte své dítě, aby nakreslilo cestičku nejdříve prstem a potom pastelkami, pokaždé jinou barvou 

 

 

 

 





Pořádně si prohlédni obrázek. Co myslíš, na kterém obrázku je zvířátko 

spokojenější? A dokážeš říci proč? 

 
 


