
Distanční výuka týden od 12. dubna do 16. 

dubna 

Téma: Když já jsem sloužil 
 

 

Milý rodiče, a děti tento týden budeme věnovat domácím zvířátkům. Máte doma 

nějaké zvířátko? My doma máme pejska a v zahradním jezírku rybičky. Můžete 

nám poslat fotku s vaším zvířátkem (na info@msvelkysenov.cz). Pojďte si o 

těchto zvířátkách popovídat trochu více, udělat nějaké úkoly a nějakou pěknou 

výtvarnou činnost. 

Těšíte se? Já se těším moc! Tak jdeme na to       

 

Paní učitelka Jana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Výlet za zvířátky 
Přinášíme Vám náměty pro společné činnosti a trávení času. Snad Vás pobaví, 

zabaví a rozesmějí       Budeme rádi, když si uděláte výlet za zvířátky na statek, 

na pastvu nebo kamkoliv, kde nějaká domácí zvířátka můžete potkat.  
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Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaše úspěchy       Můžete nám případné 

fotografie opět zaslat na info@msvelkysenov.cz. Dobře se bavte!       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popiš, co vidíš na obrázku. (Dbejte na to, aby dítě mluvilo samo a celými větami). 

 

Co je statek? 

Statek neboli také farma je základem pro hospodářství. Nejčastěji se zde 

setkáme s chovem hospodářských zvířat. V okolí statku se rozléhají velké 

ohraničené pozemky, které slouží k výběhu dobytka a pěstování plodin. Na statku 
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nalezneme také stáje, ohrady, chlévy, kurníky, kravín, ... Lidé také potřebují 

různé nástroje nebo stroje k obdělávání polí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokážeš podle obrázků výše pojmenovat vše, co je na statku potřeba?  

(Dítě by mělo zvládnout pojmenovat a popsat jednotlivé obrázky celou větou. 

Zvládnout vysvětlit, k čemu se daná věc používá, popřípadě říci, co je to za zvíře 

a vysvětlit jeho funkci na statku). 

 

 

 

2. Jaká zvířátka vidíte na obrázkách? 
Zkuste si je pojmenovat? 

Víte, jak se jmenuje samec, samice a jak mláďátko zvířátek? 

 



 
 



 



 

 



3. Pracovní listy  

Pracovní listy jsou zaměřené na grafomotorické cvičení nakreslit skok králíka k 

mrkvičce (uvolňování a přípravu ruky na psaní), spojit čarou obrázek zvířete 

s jeho stínem (poznat správný stín), a předmatematické dovednosti (spočítej 

obrázky v každém řádku a zkus obtáhnout příslušnou číslici). Zde v pokynech 

jsou uvedeny jen vzory, pracovní listy k vytištění naleznete v přílohách. 

 

Na co dávat pozor: 

 správný úchop pastelky či tužky, koordinace ruky a oka, výběr libovolné 

barvy 
 učit děti pečlivosti při práci 
 soustředit se na činnost a její dokončení 
 držet se zadání 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. Básnička 
Naučení se krátkého rýmovaného textu. 

 

KOČKA 

Naše kočka strakatá, 

měla čtyři koťata. 

Jedno mourek, druhé bílé, 

třetí žluté, roztomilé, 

a to čtvrté strakaté, 

po mamince okaté. 



Jaká může kočička být? 

Může být mouratá, malinká, heboučká, chlupatá,… 

Kočičkám se líbí, když je někdo hladí. Pohlaďte maminku, tatínka, sestřičku nebo 

bratříčka. 

Kočičky mají také rády, když je někdo škrabká na zádech. Zkuste někoho na 

zádech poškrabkat. 

 

 

 

5. Výtvarná výchova 
Poskládej si svého pejska z papíru podle návodu. Jaké mu dáš jméno?  

Co bude potřeba? Barevný – nejlépe hnědý papír formátu A4 a černý fix na 

dokreslení očí a nosu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Hudební a pohybová výchova 
Naučení písně od dětmi oblíbené dětské pěvecké skupiny Čiperkové za doprovodu 

pohybu. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kpaf7HwiTkY 

 

 

Zde text písně: 

 

1. 

Když jsem já sloužil to první léto, 

vysloužil jsem si kuřátko za to. 

A to kuře krákoře běhá po dvoře, 

má panenka pláče doma v komoře. 

 

2. 

Když jsem já sloužil to druhé léto, 

vysloužil jsem si kachničku za to. 

A ta kačka bláto tlačká 

a to kuře krákoře běhá po dvoře, 

má panenka pláče doma v komoře. 

 

3. 

Když jsem já sloužil to třetí léto, 

vysloužil jsem si husičku za to. 

A ta husa chodí bosa, 

A ta kačka bláto tlačká 

a to kuře krákoře běhá po dvoře, 

má panenka pláče doma v komoře. 

 

4. 

Když jsem já sloužil to čtvrtý léto, 

vysloužil jsem si vepříka za to. 

A ten vepř jako pepř, 

a ta husa chodí bosa, 

a ta kačka bláto tlačká 

a to kuře krákoře běhá po dvoře, 

má panenka pláče doma v komoře. 
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5. 

Když jsem já sloužil to pátý léto, 

vysloužil jsem si telátko za to. 

A to tele hubou mele, 

a ten vepř jako pepř, 

a ta husa chodí bosa, 

a ta kačka bláto tlačká 

a to kuře krákoře běhá po dvoře, 

má panenka pláče doma v komoře. 

 

6. 

Když jsem já sloužil to šestý léto, 

vysloužil jsem si kravičku za to. 

A ta kráva mléko dává, 

a to tele hubou mele, 

a ten vepř jako pepř, 

a ta husa chodí bosa, 

a ta kačka bláto tlačká 

a to kuře krákoře běhá po dvoře, 

má panenka pláče doma v komoře. 

 

7. 

Když jsem já sloužil to sedmý léto, 

vysloužil jsem si volečka za to. 

A ten vůl jako kůl, 

a ta kráva mléko dává, 

a to tele hubou mele, 

a ten vepř jako pepř, 

a ta husa chodí bosa, 

a ta kačka bláto tlačká 

a to kuře krákoře běhá po dvoře, 

má panenka pláče doma v komoře. 

 

8. 

Když jsem já sloužil to osmý léto, 

vysloužil jsem si botičky za to. 

a ty boty do roboty, 

a ten vůl jako kůl, 

a ta kráva mléko dává, 



a to tele hubou mele, 

a ten vepř jako pepř, 

a ta husa chodí bosa, 

a ta kačka bláto tlačká 

a to kuře krákoře běhá po dvoře, 

má panenka pláče doma v komoře. 

 

9. 

Když jsem já sloužil poslední léto, 

vysloužil jsem si děvčátko za to. 

to děvčátko jak poupátko, 

a ty boty do roboty, 

a ten vůl jako kůl, 

a ta kráva mléko dává, 

a to tele hubou mele, 

a ten vepř jako pepř, 

a ta husa chodí bosa, 

a ta kačka bláto tlačká 

a to kuře krákoře běhá po dvoře, 

má panenka skáče se mnou v komoře. 

 

 

 

7. Rýmované hádanky na dvorku 
Položte dítěti otázku, vyčkejte na odpověď. Když dítě odpoví chybně (něco 

jiného, než je v závorce), zkuste ho navést na správnou odpověď drobnou 

nápovědou, aby odpověď řeklo dítě samo. 

 
Víte, kdo tak nahlas štěká, 

Kdo zloděje v noci leká, 

Kdo uhlídá dům i ves? 

Ano, správně. Je to……(pes) 

 

 

 

 



Obilí i zrnko máku, 

Hned si vezme do zobáku. 

Za to snáší vajíčka. 

Kdopak je to?......(slepička) 

 

 

Trávu mění na mlíčko, 

K tomu bučí maličko. 

Poznali jste? Sláva! 

Ano, je to……(kráva) 

 

Vidí myšku, hned ji chytí, 

očima si při tom svítí. 

Každý kluk i holčička. 

Ví, že je to ……(kočička) 

 

Bílý kožich chundelatý,  

na krku má zvonec zlatý.  

Z nebe nebo z kopečka,  

přiběhla k nám ……. (ovečka)  

 

 

Je to zvíře chrochtavé, 

neustále špinavé.  

Navíc není králem v kráse!  

Je to totiž …… (prase) 

 

 

 

 

8. Cvičení s abecedou 
Zacvič si za pomoci rodičů nebo staršího sourozence podle abecedy. 

 

 

 



 
 

 


