
Brouček probouzí zvířátka 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Povídáme si doma s dětmi: 
 

• Pro motivaci dětí můžete s dětmi shlédnout pohádku s názvem „Přílet“ ze sekce příběhů 
„Čapí příběhy“, zde je odkaz na pohádku “Čapí příběhy - Přílet“ - na odkaz přejdete 
stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na modře zvýrazněný název pohádky  

• Jaká zvířátka znáš? (Nechte dítě, aby samostatně vyjmenovalo veškerá zvířata, která jej 
napadnou, po vyčerpání možností můžete dítěti pomoci) 

• Vyhledejte si obrázky dítětem vyjmenovaných zvířat na internetu, a nechte dítě, aby se 

pokusilo zvířata pojmenovat a určit jejich barvu, velikost a jiné vnější charakteristické rysy 

(Použijte dotaz „Jak poznám, že na obrázku je kočička/pejsek/ovečka aj.?“, tento krok 

s dítětem pravidelně v týdnu opakujte 

• Jaká zvířátka se na jaře probouzí ze zimního spánku? Která zvířátka přes zimu spala a teď se 

na jaře probudí a celé léto a podzim si pak zase budou tvořit zásoby na zimu? (např. ježek, 

medvěd, jezevec, netopýr…) 

• Jak se jmenuje mláďátko kočičky/pejska/kravičky/kozy/ovečky/husy/slepičky/koníka… 

(Zeptejte se dítěte na názvy mláďat výše zmíněných zástupců daného druhu, pokud dítě 

nebude vědět, poraďte mu, můžete použít obrázky z přílohy č 1.) 

• Jak se jmenuje maminka a tatínek koťátka, štěňátka, telátka, kůzlátka, jehňátka, housátka, 

kuřátka, hříbátka? (Zeptejte se dítěte na názvy rodičů výše zmíněných zástupců daného druhu, 

pokud dítě nebude vědět, poraďte mu – př. ovce a beran mají jehně, kozel a koza mají kůzle) 

• Jakou barvu má koza/ovce/kravička/pejsek/kočička/medvěd/slepice… (Nechte vyjmenovat 

dítě možná barevná provedení výše zmíněných zástupců druhu 

• Kolik nohou, ocásků, očí, tlapek, kopýtek, zobáčků… má kočička, pejsek, šnek, kravička… 

(opětovně použijte obrázky zvířete daného druhu, pokuste se ptát se i na části těla, která na 

konkrétním zvířeti dítě nenalezne, např. „Kolik zobáků má kravička?“, „Kolik nohou má 

kočička?“, „Kolik čumáčků má pejsek?“, „Kolik prstíků na ručičkách má lidské miminko?“ 

• Tvoříme zdrobněliny, tudíž velká je kočka – malá je kočička, velký je pes a malý je? (ptejte se 

dítěte a uvádějte vlastní příklady, zaměřte se především na pojmy, které s dítětem v tomto 

tématu probíráte – zvířata, části těla zvířat, aj.) 

• Vyndáme plyšovou kočku/psa/kravičku… (jednoduše to, co máme k dispozici) a dáme ji 

dětem pohladit, pokud máme domácího mazlíčka, necháme dítě pohladit jeho a ptáme se: 

1. jaká je kočka (pes…) – hebká, hladká, chlupatá, teplá, měkká – vyjádření dětí 

2. bylo vám příjemné hladit plyšové zvířátko? Proč ano/ne? 

4. kočkám se také líbí, když je někdo drbe na zádech – hladíme se a drbeme se vzájemně 

s dítětem po zádech, můžeme si záda také mačkat, přejíždět prsty (masáž) 

https://www.youtube.com/watch?v=NE6d_gpzXT4&ab_channel=Dingy.cz


Hádanky:  

• Nejraději na práci přikrčená líhá, v očích se jí rozsvěcí, když na myšku číhá.  
• Po obloze pluje, na louce si skáče, trká, vyhazuje, má vlněný fráček.  
• Malý, velký, bílý, černý, svému pánu vždycky věrný, ocáskem vrtí z radosti, pochutná si na kosti.  
• I když nemá žvýkačku, ustavičně žvýká, maminku má rohačku a tatínka býka.  
• Kdo má ruce ušpiněné, ať si říká jeho jménem. Uň, uň, uní, uní, tlustý je a funí.  
• Jdou, jdou, jdou jedna za druhou, kolem našich dveří, mají bílé peří. Jdou, jdou, jdou, v řadě za 

sebou.  
• Vznešeně si vykračuje, vějířem se ovívá, nad jiné se povyšuje a je pyšný, protiva.  
• Víte, kdo tak nahlas štěká, kdo zloděje v noci leká, kdo uhlídá dům i ves? Ano, správně ……!  
• Stromy kvetou, kytky voní, hříbátko se s mámou ……. Předhoní ji za chvilku, tu svou mámu …. 
• Když udělá ko-ko-ko, načechrá si peří. Bude vejce naměkko pro mě na večeři. Obilí i zrnko máku 

hned si vezme do zobáku. Za to snáší vajíčka. Kdopak je to? ……………  
• Je to zvíře chrochtavé, neustále špinavé. Navíc není králem v kráse! Poznali jste? Je to ………….  
• Vesele si štěbetá, na rybníčku vlní se. Jejím bílým peřím přikrývka tvá plní se.  
• Trávu mění na mlíčko, k tomu bučí maličko. Poznali jste! Sláva! Je to totiž …………..  
• Na louce travičku přežvykuje, přátelsky ocasem pohupuje. Až budeš mít chuť na mlíčko, 

vzpomeň si na ni maličko.  
• Jeho tělo vlna zdobí, ovečkám svým šéfuje. Tvrdohlavý je a zlobí, do stáda se houfuje.  
• Bílý kožich chundelatý, na krku zvonec zlatý. Z nebe nebo z kopečka přiběhla k nám ………….  



Úkoly pro šikovné dětičky, jejich tatíčky a mamičky, a také dědečky a babičky: 

1. Zpívejte s dětmi: 

Zazpívejte si s dítětem píseň „Kočka leze dírou“, společně s dítětem můžete do rytmu 
vytleskávat či pleskat dlaněmi o kolena. 
Zahrajte si na muzikanty, píseň „Kočka leze dírou“ si zazpívejte za doprovodu „bubínku“ – dítě 
může hrát na hrnce pomocí vařečky 
zde je odkaz na píseň: „Kočka leze dírou“ - na odkaz přejdete stisknutím klávesy CTRL a 
kliknutím na modře zvýrazněný název písničky 

 

2. Protáhněte si s dětmi tělo:  
 

Rozcvička s pejskem 
 

• Mírný stoj rozkročný, skrčit upažmo, upažit. 
Mot. Pejsek se po ránu protahuje. 

• Vzpor klečmo – vyhrbit páteř, prohnout páteř. 
Mot. Pejsek uviděl kočku (vyhrbit), kočka utekla (prohnout). 

• Vzpor stojmo, ručkujeme dopředu a zpět. 
Mot. Pejsek zkouší, jak má silné packy. 

• Vzpor klečmo, pravou skrčit a zanožit. To samé s levou. 
Mot. Pejsek si protahuje zadní packy. 

• Leh, nohy pokrčíme, zvedneme pánev a položíme. 
Mot. Pejsek jde kolem mostu. 

• Stoj mírně rozkročný, poskoky na místě. 
Mot. Pejsek se raduje. 

• Sed zkřižmo, nosem nádech, ústy výdech na hlásku „A“, při výdechu se pěstmi bijeme na hrudi.  
Mot. Prší. 

• Sed snožmo, propnout špičky, vztyčit špičky. 
Mot. Pejsek procvičuje ťapky. 

 

3. Jeden večer v týdnu přečtěte dětem před spaním pohádku „O koťátku, 

které zapomnělo mňoukat“ (viz příloha č. 3), seznamte děti s dějem 

pohádky a zeptejte se, zda se jim pohádka líbila, případně s dětmi dle 

vlastního uvážení děj analyzujte 

4. Vytiskněte dítěti pracovní list v příloze č. 4, pokud nemáte možnost tisku, 

pokuste se dítěti obdobný list nakreslit, poté nechte dítě, aby zvířátka 

pečlivě vybarvilo a následně správně spojilo mládě s dospělým 

zástupcem svého druhu. Dbejte při tom na správné držení tužky.  

https://www.youtube.com/watch?v=NhpuRtHNNNQ&feature=emb_title


 

Návrhy pro další činnosti -  bonusové úkoly pro pilné dětičky i jejich rodiče: 

5. Naučte se s dítětem, jak dělají zvířátka „Jak dělají zvířátka“ - na odkaz 
přejdete stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na modře zvýrazněný název  

6. Procvičte mluvidla s pohádkou „Na dvoře“ (viz příloha č. 2) – přečtěte 

dítěti pohádku a nechte jej, aby se během četby zapojilo 

7. Zacvičte si ještě více, a to s plyšáčkem:  

• „Plyšáčku, pošimrej mi pupík, koleno atd.“ - poznávání částí těla (dítě položí plyšáka na část 
těla, kterou zmíníte) 

• změny poloh těla s plyšákem na hlavě (sed, klek, stoj, leh na břiše…) 

• turecký sed s plyšákem na hlavě: přímivé cviky, otáčení hlavy 

• Vezeme ho výtahem. - vzpor sedmo s plyšákem mezi koleny/kotníky: zvedání nohou 

• Jede tunelem. - leh pokrčmo: zvedání pánve a posílání plyšáka zleva doprava pod pánví 

• Zvířátko jde daleko, až na konec cesty; ta je rovná. - sed, hluboký předklon s plyšákem 

• Dáme ho do výlohy. - leh na břiše, plyšáka držíme ve vzpažení: zvedání plyšáka nad zem 

• Pohoupáme ho – Houpy, houpy… 

• kolíbka s plyšákem v klíně 

• Holubička – váha předklonmo s plyšákem v ruce nebo na hlavě 
 

8. Vytiskněte nebo nakreslete dítěti obrys kočky nebo psa, viz příloha č. 5 a 
nechte dítě, aby si zvířátko dle svých představ dokreslilo a vybarvilo 

 

 

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


9. Příloha č. 1 

 

Kočka a kocour mají koťata 

 

 



Fena a pes mají štěňata 

 

 



Kráva a býk mají telata 
 



Koza a kozel mají kůzlata 
 



Ovce a beran mají jehňata 

 

 
 



Husa a houser mají housata 
 



Slepice a kohout mají kuřata 



Hřebec (kůň) a klisna mají hříbata 



Příloha č. 2



Příloha č. 3







Příloha č. 4 

 



Příloha č. 5 



 


