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JÁ A MOJE ZVÍ ÁTKO

Rozhlédn te se kolem sebe. V parku, na louce, v lese, ale i doma, všude najdete r zné živo ichy. 
N která zví átka chováme doma pro své pot šení, jiná žijí voln  v p írod . Každé je trošku jiné, ale všechna mají 
i n co spole ného.

Motivace:

Pracovní list pro všechny d ti, obrázky zví at (t eba vyst ihané z kalendá , omalovánek, asopis …), 
nápisy „domácí“ a „voln  žijící“, pastelky, líste ky na hru, obrázky zví at na skládání (puzzle nebo vlastní skláda ky).

Tento metodický list má k dispozici pracovní list P4A.

Pot eby:

innost zahájíme jednoduchou hrou „na zví ata“ – p ipravíme si líste ky se jmény zví at, vždy dva 
stejné (je dobré použít názvy domácích i voln  žijících zví at – doporu ený seznam uveden níže). D tem rozdáme 
líste ky a vysv tlíme hru. „Stáváte se zví átkem, m žete napodobovat jeho innost, zvuky, které vydává. Hledejte 
svého kamaráda, ale neprozrazujte své jméno.“ 

Po ukon ení hry se s d tmi usadíme do kruhu. Druhou ást programu m žeme zahájit rozhovorem. („Jaká zví átka 
chováte doma? Jak se o n  staráte? Co jedí, kde spí?“…) nebo využít p ipomenutí veselé p íhody se zví etem, která 
nás p i spole né innosti v minulosti potkala. Vedeme postupn  d ti k tomu, aby si uv domily, že doma chovají jen 
n která zví ata, jiným by se i p es naši pé i doma moc nelíbilo. Necháme d ti uvažovat, pro  tomu tak je. 

Následn  d ti rozd líme do menších skupinek. Rozdáme vyst ihané obrázky zví at (mohou být stejné pro všechny 
skupinky, ale mohou být i r zné – op t je vhodné p idržet se doporu eného seznamu). M žeme také p edem d ti 
vyzvat, aby si obrázky n kterých zví at p inesly p ipravené z domu, ale i tak je dobré mít v zásob  další vyst ihané 
obrázky. Uvedeme d lení na domácí a voln  žijící zví ata – v této chvíli už by d tem tento pojem nem l být tak cizí. 

Vyzveme skupinky d tí, aby obrázky rozt ídily. „Znáte všechna zví átka? Co o nich víte?“ P i práci sledujeme zapojení 
jednotlivých d tí, podporujeme nesm lejší d ti. Pokud mají skupinky stejné obrázky, m žeme spole n  naše d lení 
zkontrolovat – p ípadné rozdílné za azení prodiskutujeme, vysv tlíme (m že dojít ke kolizi nap . za azení „hada“ – 
–  n které d ti jej chovají „doma“ v teráriu, …další nap . doma chovaný „zakrslý králík“, „potkan“…). 

Pokud byly obrázky r zné, pak nás jejich zástupce m že seznámit s ešením, dále postupujeme stejn . 

Nakonec rozdáme d tem pracovní listy. Vyzveme je, aby samostatn  splnily úkoly na pracovním list . P i práci d ti 
povzbuzujeme, napom žeme radou. Pracovní list si d ti ukládají do kuf íku. Pro „rychlíky“ si navíc p ipravíme skládání 
obrázk  zví at (p ipravíme si vlastními silami – v tší obrázek zví ete podlepíme výkresem a pak rozst iháme na více 
r zn  velikých kousk  nebo použijeme r zné puzzle).

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P íroda, Poznání. Aktivitou lze navázat na akci Pionýrská stezka.

Provedení:

P i této innosti není t eba dbát na zvláštní speci  ka práce s d tmi se 
speci  ckými vzd lávacími pot ebami. D ti úkoly splní bez problém . P i 

práci s pracovními listy pom žeme d tem (dyslektik m) p i tení – zám na hlásek, neporozum ní textu.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

N kterým d tem bude možná t eba p i úvodní h e pomoci, aby se dovedly se svou rolí vypo ádat – 
–  napov zte jim, jak se zví e ozývá, pohybuje apod.

Skládání puzzle (pop . p ipravených rozst ihaných obrázk  zví at) m žeme za adit i jako samostatnou sout ž pro d ti. 

Pozor na:

Rozvoj t chto kompetencí: sociální a personální, k ešení problém .

Pozná n která u nás žijící zví ata, rozliší domácí a voln  žijící zví ata.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

Moje poznámky:

as p ípravy

20 minut

as realizace

60–90 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

libovolný
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3. t ída/9 let
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Seznam doporu ených živo ich : 

A) voln  žijící zví ata

1. Štika obecná
2. Kapr obecný
3. Mlok skvrnitý
4. Ropucha obecná
5. Rosni ka zelená
6. Ješt rka obecná
7. Zmije obecná
8. Užovka obojková
9. áp bílý
10. Sokol st hovavý
11. Datel erný
12. Výr velký 
13. Bažant obecný 
14. Ježek západní 
15. Krtek obecný
16. Netopýr velký
17. Zajíc polní 
18. Veverka obecná
19. Medv d hn dý
20. Vlk obecný
21. Liška obecná 
22. Rys ostrovid 
23. Prase divoké 
24. Jelen evropský 

B) domácí zví ata – kráva, koza, ovce, osel, králík, k , ale i mor e, andulka, ko ka, pes…

ešení pro vedoucí k pracovnímu listu P4A:

I. Vybarvi líste ky se jmény zví at. 

Domácí zví ata – žlut                 Voln  žijící - zelen   

 KOZA   VEVERKA  BÝK

 VLK   PES   MLOK

 JEHN    MEDV D  KO KA

 UŽOVKA  TELE   DATEL

 MOR E   KRTEK   KRÁVA

 NETOPÝR  SLEPICE   SOKOL

II.  Dovedeš najít mezi domácími zví aty celou rodinu? Dopl  její leny. 

TÁTA (samec) – býk    MÁMA (samice) – kráva  DÍT  (mlád ) – tele

*** Tady m žeme innost doplnit a zopakovat si s d tmi zví ata a jejich mlá ata (t eba jen ústn  nad pracovním listem, 
pop ípad  hrou podobnou úvodní h e, kde se ale vyhledávají podle zvuk  celé zví ecí rodiny… a jednotlivé leny rodiny 
si d ti zopakují p i vzájemném p edstavení se ve skupin  v záv ru hry).

III. Jaké je tvé oblíbené zví e? Dovedeš je nakreslit?  M žeš využít druhou stranu tohoto listu!

Moje poznámky:


