
Zvířátka v ZOO 
 

 Co se budeme učit: 
- Seznámit se exotickými zvířaty. 
- Vést k rozvíjení schopnosti vážit si života ve všech jeho formách. 
- Používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, 

událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky při návštěvě ZOO. 
 
Říkadlo: 
 
Afrika 
Čáry, máry, ententýky, 
poletíme do Afriky. 
Podržte si čepice, 
hop! A už jsme v Africe. 
 

 
V ZOO (vyber si své oblíbené zvířátko a nauč se o něm verš), zdroj: kniha Krtek a jeho svět 
 
Rozpustilí opičáci 
dovádějí na stromě. 
cvičí salta veletoče, 
je jim při tom ohromně. 
  
Slon je velký, slon je silný, 
slon je vždycky v pohodě. 
A když je mu v létě vedro, 
zaplave si ve vodě. 
  
Když lev zařve strašným 
hlasem, 
na Afriku padne děs, 
zvířata se rozutečou, 
ptáci vzlétnou do nebes. 
  

 
Žirafy se od všech zvířat 
velmi snadno odliší, 
mají totiž dlouhé krky 
a jsou ze všech nejvyšší. 
  
Papoušci jsou povídálci, 
když se dají do řečí. 
spolu mluví ptačí řečí, 
s námi řečí člověčí. 
  
Proč se gepard neusměje, 
proč má smutnou 
náladu? 
Neulovil ani myšku  
a teď bude o hladu. 
  

 
Všechny zebry narozené 
v rovníkové Africe 
rády nosí šaty s 
proužkem, 
sluší jim to velice. 
  
Orli krouží pod oblaky, 
hledí na svět zvysoka. 
K obědu si chytí myšku, 
nebo rybku z potoka. 
  
Na severu, blízko pólu, 
je ráj ledních medvědů. 
Plavou v moři, loví ryby, 
klouzají se po ledu. 
 

 
- Písničku s pohybem 

S Míšou v ZOO: 
https://www.youtube.com/watch?v=ssVoM0tJN58 
https://www.youtube.com/watch?v=gIxsLSJCwmo 
 

- Pohádka, poslech: 
Krtek V ZOO: 
https://www.youtube.com/watch?v=GVmqCP14XHk 
 

- Poznáš zvířata? 
https://www.youtube.com/watch?v=14LDUtA7G84 

https://www.youtube.com/watch?v=ssVoM0tJN58
https://www.youtube.com/watch?v=gIxsLSJCwmo
https://www.youtube.com/watch?v=GVmqCP14XHk
https://www.youtube.com/watch?v=14LDUtA7G84


 Pracovní listy: 
 

 

 
 

Spojuj a počítej, kdo je na obrázku? 

 



 
 Grafomotorika: 

 



 
Grafomotorika, stupně obtížnosti – jednodušší slalomem, složitější smyčkou (objeď a 

pokračuj): 

 

 
 
 

 Smyslová hra: 
Na opičku 
Věk 4+, procvičujeme smysly, paměť, zvířata v ZOO, zrakové vnímání. 
Děti se postaví do kruhu, první začne ukazovat projevy zvířete – škrábe se za uchem, 

ostatní zopakují, další řekne: opička má hlad, ostatní předvedou jak jí banán, střídáme se 
všichni po kruhu, obměna – slon, lev, jaké vydává zvuky, projevy, znaky aj. 



 
 Omalovánky: pečlivost, správné držení pastelky, procvičování názvů zvířat 

 
 



 



 



 Různé: máme rádi svůj kraj 
 

Krásná novinka v ZOO Ostrava: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=C2ZkTZQT46o&feature=emb_logo 
 
Další novinky v ZOO Ostrava: 
http://www.zoo-ostrava.cz/cz/expozice-zvirata/videogalerie/ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=C2ZkTZQT46o&feature=emb_logo
http://www.zoo-ostrava.cz/cz/expozice-zvirata/videogalerie/

