DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA
♫ Zazpívejte si s dětmi písničku
Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem,
Nebude-li pršet nezmoknem.
A když bude pršet zmokneme, zmokneme,
na sluníčku zase uschneme.
Další verze druhé sloky:
Pes už vylez oknem, kočka ne, kočka ne,
kdo zůstane doma, nezmokne. (zdroj: Wikipedie)
♫ Písnička k náslechu online: KOČKA LEZE DÍROU (česká lidová)
https://www.youtube.com/watch?v=NhpuRtHNNNQ

Povídáme si doma s dětmi:
(kladením otázek rozvíjíme samostatné vyjadřování, slovní zásobu, tvoření vět, znalosti o zvířátkách)
• O jakých zvířátkách se v písničce zpívá?
• Kde žijí pejskové a kočičky?
• Máš doma pejska nebo kočičku? (nebo jiné zvířátko? Může být i plyšové
)
• Jak se jmenuje tvoje kočička, tvůj pejsek?
• Jak vypadá tvůj pejsek /kočička? (popis zvířete, jeho hlavní a charakteristické znaky, povrch
těla)
• Kam se schová tvoje kočička nebo pejsek, když prší?
• Můžou mít pejskové a kočičky miminka – mláďátka?
• Jak se říká mláďatům od kočiček, od pejsků? – (ukažte si obrázky zvířátek i jejich mláďátek)
• Jak se dorozumívají pejskové, kočičky?
• Která další zvířátka mohou bydlet doma s pejskem a kočičkou? – nechte děti jmenovat další
zvířátka, která mají např. doma. Mohou také napodobit jejich zvuky dorozumívání.
 Artikulační cvičení, cvičení hybnosti jazyka
• Kočička / pejsek se olizuje (jazykem kroužíme kolem úst, olizovat rty dokola)
• Kočička / pejsek pijí (naznačujeme vyplazování a zatahováním jazyka pití)
• Zvířátka se olizují - (olizování rtů)
• Něco zvířátkům chutná - (mlaskat a říkat si „mňam, mňam")
• Něco zvířátkům nechutná - (prskáním rozkmitat rty a jazyk)
• Pejsek cení zoubky (roztáhnout rty doširoka, ukázat zuby)
• Pejsek kouše – (spouštět a přitahovat dolní čelisti při sevřených rtech)

 Poslechněte si Zvuky zvířat pro děti
https://www.youtube.com/watch?v=BwhXBwY5_Rw

Zahrajte si hru:
•
•

Předveď zvířátko
Zahrajte si společně zvířátkové pexeso (procvičujete paměť, trpělivost, soustředěnost, názvy
zvířátek)

Při procházce venku s dětmi:
•
•

Pozorujte zvířátka za ploty, určete jejich název, barvu apod.
Poučte děti o bezpečnosti – nestrkat ruce za cizí plot, nesahat na cizí a neznámá zvířata

Složte / vyrobte si kočku – pejska z papíru
Potřebujete:
1. papír A4, který upravíte na čtverec. Čtverec přeložíte na trojúhelník.
2. Dvě protilehlé strany (špičky) přeložíte směrem nahoru nebo k dolnímu rohu (vzniknou uši)
(procvičujete manipulaci s papírem, jemnou motoriku rukou, drobné svalové skupiny ruky, tvořivost a
prostorovou představivost)
Ilustrativní obrázek + návod

Hotový obrázek označte značkou a přineste do MŠ

Zacvičte si jógové pozice – Cvičíme podle Lali:
•

Cvičení podle Lali: 5. Kočka
https://www.youtube.com/watch?v=PL3GaoaS8sY

•

Cvičení podle Lali: 4. pes
https://www.youtube.com/watch?v=Wi8MI7nIBIM

(procvičujeme základní dovednosti vedení tužky, trénujeme jemnou motoriku, trpělivost a soustředění, vizuální orientaci)

Hotový pracovní list označený značkou dítěte přineste do MŠ

