
-znát některá exotická zvířata a jejich místo výskytu 

-poznat a pojmenovat nejznámější druhy exotických zvířat 

-mít povědomí a životě těchto zvířat a o místech jejich výskytu a způsobu 

obživy 

-vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení 

-rozvíjet fantazii a tvořivost při práci s netradičními materiály 

-seznámit děti s lidovými zvyky a tradicemi: ,,Čarodějky, je náš den, oprašte 

koště a pojďte ven! 

 

Milé děti, 
  
minulý týden jsme poznávali zvířátka, která žijí v lese a tento týden se vydáme na 
výlet za zvířátky do Afriky, ale jelikož je Afrika hrooozně daleko podíváme se na ně 
do zoologické zahrady. Určitě většina z vás už v zoologické zahradě byla. A která 
zvířátka tam uvidíme?  Pojďte, vydáme se společně na dobrodružnou cestu za 
poznáním zvířátek v ZOO a budeme hádat hádanky, zpívat, tančit, kreslit. Ať se vám 
naše cesta líbí! 
  
Odpovězte na otázky: 
  
Víte co to je ZOO - neboli zoologická zahrada? Zoologická zahrada je takový veliký 
areál, který je určený k chovu zvířat, zvláště ohrožených druhů. 
Jaká zvířátka můžeme vidět v ZOO? – LEV, OPICE, ŽELVA, KLOKAN, ŽIRAFA, 
HROCH, KROKODÝL, LEDNÍ MEDVĚD, SLON, LACHTAN, PANDA, PAPOUŠEK, 
HAD…. Dokážete vyjmenovat ještě i jiná zvířátka? 
Proč chováme zvířata v ZOO? 
Už jsi byl v ZOO? 
Která zvířata jsi tam viděl? 
Které zvíře se ti tam nejvíce líbilo? 
Můžeme zvířata v ZOO krmit? 
Kde zvířata žijí v přírodě? (na poušti, v džungli, u řeky, v lese...) 
Vytleskávání názvů zvířat (např. tygr, lev, slon, opice, hroch, žirafa…) 
  
Po zdárném zodpovězení otázek, si můžeme ZATANČIT a proměnit se v exotická 
zvířátka: 
ZOO Míša Růžičková - ZOO (Minidisko Cvičíme s Míšou 2) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=ssVoM0tJN58


 
 
 
POLOŽTE DĚTEM HÁDANKY- HÁDEJTE SPOLEČNĚ 
  
Zvířecí hádanky: 
  
Veliký je, navíc těžký,                              Pruhovanou má svou mámu, 
všude musí chodit pěšky.                         pruhy nosí na pyžamu. 
Dlouhý nos má jenom on.                        Černobílá má i žebra. 
Ptáte se kdo? Přece…(SLON)                    Poznali jste? Je to…(ZEBRA) 
  
Na stromech se ráda houpe,                     Když miminko stále pláče, 
banány si sama loupe.                              do kapsy ho dá a skáče. 
Žije hlavně v Africe.                                 Ten australský skokan, 
Kdopak je to?...(OPICE)                            jmenuje se ……(KLOKAN) 
  
Pro svou hřívu stal se král,                        Silná kůže, samé špeky, 
každý se ho totiž bál.                                má rád bahno, louže, řeky. 
Tak hlasitý strašný řev,                             Je to tuze tlustý hoch. 
umí totiž jenom……(LEV)                           Ptáte se kdo? Přece…(HROCH) 
  
 

 

Nakreslete nějaké zvířátko, také můžete zvířátka vytvořit 

z modelíny, nebo z papíru. Pak si můžete ze stavebnice, 

nebo z kostek postavit ohrádky a rozmístit do nich 

zvířátka. Budete tak mít svojí zoologickou zahradu. 


