
  

AHOJ, MÁME TU DALŠÍ MOŽNOU 
ROZCVIČKU :-)

Hlavní potravou jsou semínka 
ze šišek, houby, pupeny.

 K jejich vylupování potřebují 
šikovné pacičky.

Najedl by ses jako veverka ? 
To zjistíš, když zkusíš 

CVRNKÁNÍ KULIČEK
- je to nejstarší hra na světě
 - Egypťané cvrnkali už před 
5000 lety
-  procvičujete prsty i souhru oka 
a ruky
- zároveň sedíte na bobku nebo 
klečíte a různě měníte polohy
a tak si protahujete
a posilujete všechny svaly :-)



  

MEDVĚDÍ LEZENÍ PO ČTYŘECH

 Z hibernace se probouzí od 
února do dubna.

I přes svoji velikost je výborný 
běžec. Dosahuje rychlosti až 
45 kilometrů za hodinu       - 
píše se většinou - 45 km/hod

Takovou rychlostí jezdí i auta 
po městě :-) 

Správné lezení zdokonaluje 
činnost mozku.

Správně lezeme , pokud se 
zárověň zveda a potom 
pokládá levá ruka a pravá 
noha a obráceně. Křížem :-)

Kolena jsou nad zemí a 
došlapujeme na celá chodidla, 
aby se hezky protáhly celé 
nohy a záda.



  

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI 
MEDVĚDEM A VEVERKOU 
A CO MAJÍ SPOLEČNÉHO ?

Veverka má srst.

Žije v lese a parku.

Je savec – rodí živá 
mláďata. Obvykle má 
3-5 mladých.

V zimě tráví více času 
v doupěti a živí se 
nastřádanou 
potravou.

Medvěd má srst.

U nás žije jen v zoo.

Medvědice má 2-3 
živá mláďata, která se 
rodí velmi malá – asi 
jako veverka :-)

V zimě hibernuje- 
nepřijímá potravu a 
spí.



  

VEVERKA A MEDVĚD 

Společné znaky               
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Mláďata v lese

V lese žijí srnky a 
srnci. Také tam žijí 
laně a jeleni. Mnozí 
lidé si myslí, že srnče 
a koloušek je to 
samé. Není. Kolouška 
má laň a srnka má 
srnče. Obě samice 
mají mládata skryta v 
křoví a krmí je až 4x 
denně.



  

NA JAŘE se rodí mláďata
 i na dvorku

Spoj – co k sobě patří

- kráva jehně

- koza kuře

- ovce hříbě

- slepice tele

- kobyla kůzle

- bachyně sele



  

Jak jste pozorní ? Komu praskly pupeny a 
co je na dalších obrázcích?



  

Písmenka s háčky

● Které slovo patří k 
jaru a proč ? Napiš 
nebo namaluj:-)

● Jaké písmenko je to 
bez háčku ?

● Znáš slovo s tímto 
písmenem, které patří 
k jaru?



  

Co má společného růže, řepa 
a kořen ? Piš písmenka podle 
písanky a promýšlej odpověď.



  

ANO NEBO NE? Umíte číst 
myšlenky?

● Má to víc jak čtyři 
nohy?

● Klade vajíčka?
● Má malá kusadla ?
● Létá to?
● Živí se trávou?
● Začíná na M ?

● Hrají dva hráči.
● PRVNÍ si myslí na 

nějaké zvíře.
● Druhý klade otázky, 

na které se dá 
odpovědět pouze ano 
ne – to jsou jediná 
dvě slova, která 
PRVNÍ smí 
odpovědět.



  

VTIPNÁ VĚTA :-)
Slovo přehněte, aby nebylo 
vidět a papírek pošlete hráči 
po levé ruce.

● Na papírek, který jste dostali, 
napište o kom bude věta – 
člověk, zvíře, věc, jméno

● Slovo zase přehněte a 
papírek dejte hráči po levé 
ruce. 

● Napište činnost – co dělá.

● A zase přehněte a posuňte

● Napište kde to dělá a 
posuňte.

● ROZBALTE A PŘEČTĚTE :-)

Pro 2 – 6 hráčů:
● Vezměte si každý proužek 

papíru a napište na něj 
nějakou vlastnost – jaký 
někdo je.



  

POČÍTÁME SE .........



  



  

SUDÁ A LICHÁ

● Vezměte 3 hrací kostky, 
tužku a papír

● První hází všemi kostkami 
najednou, nebo postupně, 
jak se dohodnete.

● Pokud jsou na kostce sudá 
čísla – sčítají se, pokud 
lichá – odčítají se

● Konečný výsledek si hráč 
zapíše a pokračuje s ním 
do dalšího kola.

1,3,5,7, 9 LICHÁ

2,4,6,8,10 SUDÁ

Později můžete hrát i 
s více kostkami.



  

Počítáme se sirkami

 Tatínek udělal na 
stole kupičky sirek 
takto:

3,5,7,9,11,13,15,.....
O kolik sirek bylo vždy na 
každé kupičce víc? 

O kolik sirek bylo méně na 
první kupičce než na 
poslední?

Jak by to pokračovalo?

Trénuj O KOLIK JE 
TO MÉNĚ NEŽ 20

16 je o...........méně

15 je o...........méně

12 je o...........méně

19 je o...........méně

17 je o...........méně

11 je o...........méně

8 je o...........méně



  

Počítáme s mláďaty

Zápis:
Veverka má 4 mladé
Liška má 2 mladé
Srna má 1 srnče
Ještěrka nakladla 15 
vajíček

O kolik bude víc 
malých ještěrek než 
ostatních mláďat?

● Místo pro tvé výpočty

...................................

...................................

...................................

...................................
Odpověď:...................
...................................
...................................
...................................
.................



  



  

Tvoříme ze sirek ?
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