
Téma: Rozmanitosti přírody (5. 4. - 9. 4. 2021) 

- Jarní příroda (květiny, mláďata, hmyz) 

- Pohádky, příběhy, říkanky 

- Tematické práce 

 

Ahoj Družináčci . Jak jste si užili Velikonoce? Je tu další týden, s ním i nové 

téma a spousta zajímavých informací ze světa rostlin a zvířat. Tak s chutí do 

toho, půl je hotovo. Zdravíme naše chytré hlavičky . Budeme doufat, že toto je 

poslední téma na dálku a to další, že si povíme už ve škole. 

 

Podívej se na krásné video o čtyřech zajímavých ptáčcích a jejich mláďatech. 

Zjistíš, jak to vypadá uvnitř hnízda, co a jak jedí právě narozená ptačí mláďátka a 

jak se o ně jejich rodiče starají. Nám se video moc líbilo, snad bude i tobě :-) 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8357-spacek-postolka-cap-vlastovka-a-

jejich-mladata?vsrc=tema&vsrcid=rozmanitost-prirody%7E1-stupen-zs 

 

V dalším videu se dozvíš zajímavé informace ze života mravenců. 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8370-mravenec-

lesni?vsrc=tema&vsrcid=rozmanitost-prirody%7E1-stupen-zs 

 

Zde je od nás tip na krásný výlet, kde si můžete život mravenců vyzkoušet na 

vlastí kůži. Samozřejmě až budeme moci cestovat. 

https://vylety-zabava.cz/akce-pro-deti/jizni-cechy/pisek/4658-mraveniste-470 
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Přichází jaro 

 

Poznáš ptáčky, které můžeš pozorovat i v zimě, podle hádanky? 

  

Spoj je se správnou fotografií: 

 

 

V zimě na lůj u krmítka 

létají malé čiperky, 

jmenují se ______________. 

 

 

 

 

Žlutý zobák, černý fráček, 

jaký je to asi ptáček?     

Jmenuje se ______________. 

 

 

 

Hledá zrní u slepic 

a zná každý dvoreček, 

je to ptáček ______________. 



Rostliny na jaře 
 

Vyzkoušej si, jestli už zvládneš pojmenovat jarní květy. Nápovědu najdeš v jedné 
slabice pod fotografií. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ble  ___________________________      pr _________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tu___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        fi ________________________                     nar_______________________ 

 



Pro chytré hlavy: 

Posíláme pár hádanek. Uhodneš je všechny? 

 

Který tkadlec chodí nahý? 

 

Šedou srst má, není vlk. 

Dlouhé uši, není zajíc. 

Kopýtka a není kůň. 

 

Pořád nosí jehelníček, ale nikdy nešije. Kdo je to? 

 

Má to oči jako kočka, má to ocas jako kočka, 

mňouká to jako kočka, ale není to kočka  

 

 

  



Domácí zvířata a jejich mláďata 

Kde bydlím? Červeně podtrhni názvy domácích zvířat: 

liška, koza, kachna, kohout, prase domácí, veverka, ryba, kočka, kráva, jezevec, 

muflon, jelen, pes, slepice, prase domácí, tele, kuře, srnka, zajíc, králík, husa, 

ovce, had, ježek, ještěrka, kůň, býk, beran, morče, papoušek 

Co nám dává? 

Kráva – ……………………………………………………………… 

Koza – ………………………………………………………………. 

Slepice – …………………………………………………………… 

Ovce – …………………………………………....................... 

Prase – ……………………………………………………………… 

Kachna – …………………………………………………………… 

 

Poznej zvířata podle stínů – napiš jejich názvy: 

 

 

 

 

 



Máme pro vás kvíz s hlasy ptáků. Rozklikni si odkaz a zkus určit, který z ptáčků 

z obrázku zrovna zpívá. Snad budeš úspěšnější než my  A nezapomeň 

vyzkoušet rodiče   

 

https://www.ornita.cz/hlasy-ptaku/ 

 

 

Nakonec si dáme písničku a trochu se rozhýbeme  

 

https://www.youtube.com/watch?v=X4Xo9gQEjic 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lQTUX9_VGTw 
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youtube.com  www.malymuzikant.net – Ivan Umáčený 

                          žáci v pohybu – pohybové skladby pro děti – Žížaly 

www.ornita.cz 

 

https://dum.rvp.cz/materialy/domaci-zvirata-a-jejich-mladata.html
http://www.malymuzikant.net/

