
U nás na statku 

Písničky k poslechu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kpaf7HwiTkY (Když jsem já sloužil) 

https://www.youtube.com/watch?v=EEL2qOclur0 (Krávy, krávy jak si vlastně povídáte) 

https://www.youtube.com/watch?v=gFR5GRuQAnQ&list=PLZu-m1xBsh_XQUGlSnYmrtds1KPElmiRc 

(Malé kotě…) 

https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y (Poznávání zvířátek – zvuky) 

https://www.youtube.com/watch?v=vWZllnmwaQM&list=PLQwV7iBrLRNYZyBD2rV0tIw87KtYY30z7

&ind  (Na zvířecí poradě) 

https://www.youtube.com/watch?v=OTvBYwNQII4 (Vlk a kůzlátka) 

 

 

Knížky k četbě: 
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Básničky: 

Kráva 

Kráva, to je dobytek,                                                                                                      

z něhož máme užitek.                                                   

Na louce se popásává,                                          

pak nám sladké mléko dává.                             

A proč stále bu, bu, bučí?                                   

Malé tele mluvit učí!                                             

 

Koza 

Naše Róza rohatá, 

to je koza nohatá. 

Spase trávu, ba i listí,  

buďte si tím všichni jistí !  

Mlsný jazyk, ten jí velí 

zbaštit celou hlávku zelí. 

 

 

 Koník  

Běží s větrem o závod, 

přeskakuje kopec, brod,  

od kopyt mu hlína létá,  

odnese mě na kraj světa.  

Oj, koníčku, tiše stůj,  

škoda jen, že nejsi můj  

 

Prasátko 

Máme doma prasátko, to se nechce mýt, 

chce být jenom od bláta, že to tak má být.  

Když uvidí vodu, radši se hned schová,  

a křičí, že prasátko, vůbec není doma!  

Za to jeho máma, ta je pořád čistá,  

na špinavé prasátko, plnou vanu chystá.  

To vám bylo křiku, slyšet na tři míle,  

a z mydlinek vyskočilo, prasátko už bílé! 



 Ovce 

Jedna ovce, druhá, třetí, počítejte se mnou, děti.  

Čtvrtá, pátá, šestá ovce do ovčína běží z kopce. 

Sedmá, osmá, devátá, vítr vrže na vrata. 

Ta poslední celá bílá, v černém lese zabloudila.  

Kde se toulá, kdo to ví, než ji vlci uloví? 

Hledej, pejsku, ty to víš, ty ovečku zachráníš!  

Černým lesem běží pes: Snad mi ji vlk neodnes!  

Ovce bečí: Já jsem tady! Pes ji zahnal do ohrady. 
 

 

      

 

    

 



Inspirace na společné tvoření: 

          

                         

 



      



 



Malované čtení: 

 

 



 

 







 

 



                             









 

 



Pracovní listy: 

 

        



 Jaký máme ze zvířátek užitek – spoj čarou:









 



Můžete si vyrobit zvířátka na prsty a převyprávět pohádku.

 



Přiřaď mláďata ke správné mamince.





 



Omalovánky:

 





 



Tečky spoj čarou a obrázek vybarvi:

 



 Najdi 5 rozdílů:               

 

 

 



 Urči správný počet a zapiš číslicí:

  

 

 



Najdi obrázek, který do řady nepatří a popiš rozdíl:

  

 



Kolik napočítáš zvířátek, tolik vybarvíš puntíků:  

 

 



Děti obrázky nejprve vystřihnou, potom společně hledejte trojici obrázků, které 

k sobě patří a povídejte si o souvislostech. 

 

 

 

 

 



Vyprávěj mamince nebo tatínkovi, která hospodářská zvířátka vidíš na obrázku, 

řekni, co dělají, čím se zvířata živí, čím jsou užitečná, jakou mají barvu, jak se 

jmenují jejich mláďata… 

Vytleskávejte s dětmi názvy zvířat po slabikách, určujte s nimi první písmeno, 

napodobujte zvuky, zahrajte si „pantomimu“, vymýšlejte si hádanky… 

 

 

 



 

 



Hádanky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skládání z papíru: 

 

 



 


