
Zvířátka ze ZOO 

Co se budeme učit?  

• Povídání s dětmi na téma „Zvířátka v ZOO“  

o Jaká zvířátka bydlí v ZOO?  

➢ Ukažte si s dětmi tato zvířata na obrázcích 

(kniha/encyklopedie/internet) – lev, opice, papoušek, hroch, had, slon, 

zebra, žirafa, želva, koala, klokan, krokodýl, tuleň, osel, tygr, páv, 

nosorožec, pštros, medvěd, plameňák, sova, vlk, mýval, netopýr, lama 

➢ Jednotlivá zvířata děti pojmenují, vytleskají a určí počet slabik ve slově, 

určují první a poslední hlásku ve slově jednotlivých zvířat – rozvoj 

sluchové diferenciace  

• Zapamatovat si básničku  

• Vést stopu tužky při kresbě – grafomotorika – procvičení horního oblouku  

• Rozvíjet pravolevou orientaci – pracovní list – vybarvi moudrou barvou tuleně, kteří 

koukají na pravou stranu a šedou barvou ty, kteří koukají na levou stranu  

• Rozvíjet zrakovou diferenciaci, napodobit jednotlivé tvary písmen – pracovní list – 

zkus napsat jednotlivá slova  

• Rozvíjet předmatematické dovednosti – pracovní list – vybarvi podle číslice 

v rámečku správný počet jednotlivých zvířat  

• Rozvíjet zrakovou diferenciaci – pracovní list – spoj jednotlivá zvířata s jejich stínem  

• Rozvíjet jemnou motoriku a orientaci na ploše– pracovní list – zvířata ze ZOO 

(dokresli druhou půlku obrázku) 

• Rozvíjet vizuomotoriku – pracovní list – bludiště  

• Zacvičit si různá pohybová cvičení (cvičení s Míšou) 

Cvičení pro děti  

https://www.youtube.com/watch?v=ssVoM0tJN58  

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

https://www.youtube.com/watch?v=oi1i_NfNz_E  

https://www.youtube.com/watch?v=8-USQg5IrD4  

Báseň  

Výlet do ZOO 

Pojedeme na výlet,  
ráno tam a večer zpět.  
Svačinou se vybavíme,  
ZOO dneska navštívíme.  

V ZOO bydlí klokani,  

lvi, tygři a lachtani. 

https://www.youtube.com/watch?v=ssVoM0tJN58
https://www.youtube.com/watch?v=gIxsLSJCwmo
https://www.youtube.com/watch?v=oi1i_NfNz_E
https://www.youtube.com/watch?v=8-USQg5IrD4


Medvědi a opice,  

líbí se mi nejvíce.  

A tak hurá na výlet,  

ráno tam a večer zpět.  

Inspirace pro výtvarnou činnost 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



Grafomotorika – procvičení horního oblouku 



Pracovní list – pravolevá orientace  



Pracovní list – zraková diferenciace, napodobování tvarů jednotlivých písmen  



Pracovní list – předmatematické dovednosti  



Pracovní list – Stíny  



Pracovní list – Zvířátka ze ZOO (dokresli druhou půlku obrázků) 



Pracovní list – bludiště  


