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Duben – Jak mluví zvířátka    (5. 4. 2021 – 9. 4. 2021) 

 

1. Poznávání zvuků zvířat 

 = pěkně se usaďte a pokuste se uhádnout, které zvířátko na vás „promluvilo“ 

 = odkaz na youtube: 

  https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y 

 

2. Pracovní list        Příloha č. 32 

 = spojte zvířata s jejich stíny 

 

3. Písnička: Krávy, krávy (Uhlíř, Svěrák) 

 = můžeme si společně zazpívat písničku o tom, jak si různá zvířátka povídají 

 = odkaz na youtube: 

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

 

 

Duben – Čí jsou to mláďátka    (12. 4. 2021 – 23. 4. 2021) 

 

1. Protažení těla 

= protáhneme se jako zvířátka, podívejte se na video a protáhněte se dle návodu 

= odkaz na youtube: 

 https://www.youtube.com/watch?v=zzu2n3NpUbc 

  

2. Pracovní list        Příloha č. 33 

 = spojte zvířata s jejich mláďaty. Potom můžete obrázek vykreslit. 

 

http://www.zsamshornistudenky.cz/
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3. Pracovní list        Příloha č. 34 

 = vezmeme si tužku a několikrát jedním tahem obkreslíme slepici 

 

4. Pracovní list bludiště       Příloha č. 35 

 = pomůžeme slepici najít cestu ke kuřátkům 

 

5. Pracovní list        Příloha č. 36 

 = označte v řadě obrázek, který je jiný 

 

 

Duben – O neposlušném koštěti   (26. 4. 2021 – 30. 4. 2021) 

 

Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně 

slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a 

letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a 

skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků.  

(převzato z: https://www.predskolaci.cz/paleni-carodejnic/6031) 

 

1. Čarodějnice vaří kouzelný lektvar      Příloha č. 37 

 = vezmeme si pastelky a vybarvíme dvojici stejných zvířátek 

 

2. Pracovní list        Příloha č. 38 

= nachystáme si tužku, po tečkách obtáhneme čarodějnici a potom si doneseme 

pastelky a čarodějnici vykreslíme. 

 

3. Tanec k večernímu reji čarodějnic: Míša Růžičková - Strašidla 

 = zatančíme si jako čarodějnice a strašidla 

 = odkaz na youtube: 

http://www.zsamshornistudenky.cz/
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  https://www.youtube.com/watch?v=Z0reRGaJL0o 

 

4. Pracovní list        Příloha č. 39 

= pomozte pavoučkovi dodělat pavučinu. Vezmeme si tužku a spojujeme tečky na 

pavučině. 

 

http://www.zsamshornistudenky.cz/

