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MEDV D — POZNÁVÁM ZVÍ ATA

Dít  odmali ka poznává ve svém okolí mnoho nového: u í se o zví atech, rostlinkách, lidech atd. Je 
dobré budovat v d tech k jejich prost edí již odmali ka kladný vztah a nau it je vnímat krásu a výjime nost p írody…

Motivace:

Medv d Medulka šel do divadla na p edstavení zví átek. Moc se na pohádku t šil. Pan oponá  však 
zapomn l zvednout oponu, tak zví átka hrála za oponou. Medv d Medulka vid l jenom jejich obrysy. Pom žeš 
Medv dovi s ur ením, kdo v pohádce hrál?

Legenda:

K tomuto metodickému listu je pracovní list P2A.

Karti ky se zví átky, karty s kresbami pro hru Kam pat í? Pastelky a tužky.

Pot eby:

Poznám zví átka

1. ást – O kom mluvím?

D ti sedí v kroužku na koberci, vedoucí hry popisuje hlasy a zvuky r zných zví at a d ti je mají správn  p i adit: 
„O kom mluvím, když eknu, že zakokrhal?“ Kdo první pozná zví átko a správn  odpoví – kohout, dostane karti ku 
s obrázkem kohouta a p jde si sednout stranou. Hra pokra uje: „O kom mluvím, když eknu, že … zakdákal, zapípal 
(ku e, ptá ek), zapišt l (myš, mor e), zabzu el (v ela, moucha, komár…), zabrumlal (medv d), zatroubil (jelen, slon), 
zakáchal (kachna), zakejhal, zam oukal, zašt kal, zabu el, zame el, zabe el, zachrochtal, zahýkal, za ehtal, zahoukal, 
zaku kal, zazpíval, zakrákal, za val, zasy el, zacvrkal...

Hra pokra uje tak dlouho, než získají karti ku všechny d ti.

2. ást – Kam pat í?

Do ty  roh  místnosti umíst te ceduli s jednoduchou kresbou, nap .:

postel a židle – pro „domácí zví ata“
traktor – pro „hospodá ská zví ata“
palma – pro „cizokrajná zví ata“
smrk – pro „naše voln  žijící zví ata“

Vysv tlete d tem, co obrázek na ceduli znamená. Jejich úkolem bude ukázat ostatním karti ku, kterou získaly 
v p edchozí h e, p edvést hlas zobrazeného zví átka a pokusit se ho správn  za adit – posadit se ke správné ceduli. 
Tím se roz adí do skupin pro další hry. Po etn jší skupinu ješt  m žete dále rozd lit po 3–5 d tech (není nutný stejný 
po et len ).

3. ást – hra: Zví ecí pantomima 

Z obrázk , které máte, vyjmete ty jednodušší a každá skupina si z nich vybere nebo vylosuje jedno zví e. Úkolem 
d tí bude spole n  se poradit, co zví e d lá, jak se pohybuje a chová. Potom ho zkusí všichni spole n  pantomimicky 
p edvést. Ostatní je sledují a snaží se uhodnout, o jaké zví e jde.

4. ást – V decká p ednáška

D ti z stávají ve skupinkách. Z obrázk  vyberte domácí nebo lépe hospodá ská zví ata a dejte op t k vylosování. D ti 
se poradí a potom spole n  „p ednesou“ ostatním vše, co o zví eti v dí a pro  je lidé chovají. 

Po vystoupení všech skupinek si shr te, pro  lidé chovají hospodá ská zví ata.

Metodické poznámky: U každé skupinky m že být jeden „dosp lý“, který m že zapisovat údaje o zví eti z V decké 
p ednášky a pozd ji je vystavit na nást nce. Vedoucí hry nechá d ti hovo it samotné, máme však p ipravené 

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci, sociální a personální. 

Rozvíjení kladného citového vztahu d tí k p írod ; nau ení d tí rozeznávat domácí a hospodá ská 
zví ata od t ch, která žijí ve volné p írod ; vnímání krásy a výlu nosti p írody i v mali kostech a „všedních“ v cech.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

70–90 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

minimáln  4
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Moje poznámky:

Hyperaktivní d ti si posa te blíže k sob  a hlídejte jejich chování.Pozor na:

P i h e „O kom mluvím“ dejte t mto d tem šanci tím, že jim poradíte 
nejznám jší zvuky zví átek, pocit úsp šnosti totiž vždy motivuje. Velmi 

pe liv  – pomalu a zjednodušen  pak t mto d tem vysv tlete, co p edstavují obrázky na cedulích pro druhou ást 
hry, pomozte jim jejich vybrané zví átko správn  za adit, pokud si nev dí rady. Neobratným jedinc m pora te s 
pohyby pro pantomimu. Nesm lé d ti, d ti s vadami e i, autisty nebo lehce mentáln  retardované nevybírejte k 
mluvení p ed ostatními – ze skupinky zvolte rad ji nadané „ e níky“. Dyslektik m p ed ítají názvy zví at z pracovního 
listu instrukto i, zárove  pomáhají dysgra  k m s vypl ováním íslic do kroužk . Pozor na d ti s poruchami zrakové 
diferenciace – zopakujte jim, co je barva modrá a co ervená.

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

dopl ující otázky: Jak je velké? Jakou má srst, pe í? nebo nedokon ené „v ti ky“, které d ti dopl ují: živí se …, bydlí 

Pracovním list — Zví ata

D ti mohou z stat v menších skupinkách a spole n  vypl ují pracovní list. Druháci mohou vpisovat do kroužk  
u jednotlivých slov správná ísla obrázk  i sami. D tem, které ješt  neum jí íst, p ed ítá jednotlivá slova instruktor. 
D ti mohou bu  vepsat íslo do kroužku, nebo jen vybarvit kroužek u slova a stejnou barvou i malé íslo u obrázku.

Spole n  s instruktorem si zakroužkují i domácí a hospodá ská zví ata. V záv ru první t ídy a ve druhé t íd  si mohou 
celou stránku d ti vyplnit i doma.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a P íroda.


