
PRVOUKA PRO PRVŇÁČKY 

DOMÁCÍ MAZLÍČCI 

Nejprve se podívejte na pohádku: 

 

Co Kluci kočičí na začátku pohádky zanedbali a v čem se nakonec polepšili? 

Jaké zvířátko máte doma? Jak se o něj staráte? Povídejte si o tom… 

Nyní budete pracovat v pracovním sešitě na straně 65. Přečtěte si úvodní text. Vyřešte 

cvičení 1, 2, 3, 4. 

Cvičení 3 – Jak vypadá Bernardýn, Čivava? → Na internetu si prohlížejte obrázky. 

Dobrovolný úkol: Pokuste se napsat pár vět o svém domácím mazlíčkovi. Váš popis mi 

můžete poslat. Budu se na to těšit      . Při popisování si můžete odpovídat na otázky: Jaké 

zvířátko máte doma? Jak se jmenuje? Jak vypadá? Kde má pelíšek/příbytek? Jak se o něj 

staráte? Apod. 

S domácími mazlíčky může být často legrace. Pokud chcete, podívejte se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDf-R0VDc_A 

POZNÁVÁME ZVÍŘÁTKA 

Milé děti, abychom se uměli o zvířátka správně starat, správně o ně pečovat, je potřeba o 

nich také něco vědět. Dnes se budete učit zvířátka poznávat. Určitě toho o nich ale už mnoho 

víte. 

V pracovním sešitě na straně 66 si přečtěte úvodní text a text u cvičení 1. Čtěte a ukazujte si 

části těla kočky, které vidíte na obrázku. Které jiné zvíře má také tyto části těla? Povídejte si 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDf-R0VDc_A
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PL2nKspNaTqr1vdr3UzVtGtS8zdsmpZ_Ea


o tom s rodiči. Části těla si ukazujte na obrázcích zvířat. Pokud máte, využijte např. 

encyklopedii. 

 

 

 

 

 

 

 

Přečetli jste si a měli zapamatovat informace o SAVCÍCH. Dočetli jste se, že mezi savce patří 

kočka, také člověk.  Ve cvičení 2 zkuste uhodnout dalšího savce. Která další zvířata byste 

mezi savce zařadili? Vytvořte o tom pojmovou mapku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr se pokuste vyřešit cvičení 3. Rodiče vám jistě napoví      . 

Dobrovolný úkol: Nakreslete nebo vystřihněte si (např. z časopisu) obrázek některého savce 

(např. psa, lišku apod.) a popište části jeho těla tak, jak to vidíte u kočičky v pracovním sešitě. 

Závěr: Víte, jak si povídají zvířata? Poslechněte si o tom písničku. Kdo chce, může se ji i 

naučit. 

 

SAVCI 

https://www.youtube.com/embed/EEL2qOclur0?feature=oembed

