Tematické pracovní listy s metodikou
pro mateřské školy

ŽIVOT V LESE, U VODY, NA LOUCE

Milé kolegyně a kolegové,

otvíráte další volné pokračování řady pracovních listů s metodikou – „KAFOMETÍK“ – tentokrát
zaměřené na téma živočichové.
Obsah je zaměřen na živočichy žijící v lese, u vody a na louce. V metodické části najdete tři
motivační příběhy z dílny Evy Hurdové doplněné náměty pro různé aktivity a písničkami
zaměřenými na téma zvířátka. V poznávacích hrách vám mimo jiné nabízíme týdenní projekt na
pozorování života v okolí řeky. Tento díl přináší dostatek pohybových a výtvarných aktivit a opět
originální písničky od paní Marie Kružíkové. Nechybí ani zásobník básní a hádanek.
Náměty jsou využitelné po celý školní rok a podporují nenásilně rovněž fantazii a představivost
dětí.
Padesát pracovních listů pro všechny věkové skupiny dětí procvičí nejen grafomotoriku, ale
i postřeh, představivost, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost. Činnosti s pracovními
listy vám usnadní jednoduché grafické ikonky v záhlaví každého listu. Ikonky poskytují informaci
o věkové skupině, pro kterou je námět určen, ale současně upozorňují na vzdělávací oblast, které se
námět nejvíce dotýká. Ikonky znázorňující druhy pomůcek vám umožní si pomůcky připravit
předem. Díky jednoduchosti zobrazení si pomůcky a potřeby podle obrázkových ikon snadno
připraví i samy děti.

Přejeme vám úspěšnou práci s novou publikací.
Redakční tým
INFRA, s.r.o.

Metodická doporučení pro práci s KAFOMETÍKem

Listy jsou pojmenovány a číslovány pro snadné řazení i kontrolu, zda nedošlo ke ztrátě některého
z listů. Každý list obsahuje v záhlaví ikonky, které usnadňují využití námětu v praxi.

Doporučený věk (obtížnost)
Ikonka doporučuje věkovou skupinu, pro kterou je námět určen. Jedná se o ikonu doporučující,
vždy je vhodné vycházet z aktuálních dovedností a vědomostí dětí.

3+

věková skupina 3–4 roky

nízká obtížnost

4+

věková skupina 4–5 let

střední obtížnost

5+

věková skupina 5–6 let

vysoká obtížnost

Vzdělávací oblast
Ikonka určuje, která vzdělávací oblast při využití námětů převládá, je dominantní. Často námět
zahrnuje více oblastí, okrajově všechny.
BIO

Biologická

Dítě a jeho tělo

PSY

Psychická

Dítě a jeho psychika

SOC

Sociální

Dítě a ten druhý

INT

Interpersonální

Dítě a společnost

ENV

Environmentální

Dítě a svět

Potřeby a pomůcky
Ikonky informují o tom, které pomůcky jsou třeba při využití listu. Obrázky jsou snadno rozlišitelné
a umožní dětem samostatnou přípravu potřeb a pomůcek.
tužka

lepidlo

pastelky

nůžky

Listy jsou doplněny jednoduchým metodickým popisem, jak s listem pracovat. Sledujte odkazy
v metodické části. Upozorňují na logické využití pracovních listů v návaznosti na metodické
náměty. Snadno si tak vytvoříte tematické bloky na dané téma.
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Pracovní listy
Příloha – Vývoj motýla (metodika, 2 barevné laminované karty)

Běžel tudy zajíček, houpy, houpy,
nesl pytel žemliček, houpy, houpy.
Počkej na mě, zajíčku, houpy, houpy,
dej mi jednu žemličku, houpy, houpy.
(lidová píseň)
TIP: Lidový popěvek spojíme s rytmickým během a pohupy. Pro pohybovou nápodobu využijeme
snadno také látkový padák. Do středu padáku položíme plyšového zajíčka, kterého společně
rytmicky na padáku houpáme.
Lidovou hru „Zajíček v své jamce“ hrají nejmenší děti stále rády. Dítě-zajíček může sedět
v plastové obruči nebo na látkovém šátku, na hlavě bude mít textilní čepičku či masku zajíčka.

U vody
Eva Hurdová
Lucka a Mirek Nováčkovi se vydali s babičkou na procházku k rybníku. „Babi, podívej se, to je
krásná vážka,“ zvolala Lucka při pohledu na nádherná, průsvitná křídla vážky. „Jé, babi, a tamhle
vykouknul z vody kapr, já jsem ho viděl,“ vykřikl Mirek a ukazoval na vodu, kde se ještě dělaly
kruhy. „To je pěkná kachna, podívejte se,“ ukazovala Lucka. Mirek ji ale opravil: „Lucko, ty jsi to
spletla, takhle barevný je kačer, ne kachna.“ Lucka už ale přestala věnovat pozornost kačerovi
a zeptala se babičky: „Babi, co myslíš, přivede paní Macháčková zase k vodě husy?“ „Já myslím, že
ano,“ odpověděla babička. A sotva to dořekla, otevřela se malá vrátka, která vedla ze zahrady
Macháčků k vodě, a husy i s houserem šly jedna za druhou k rybníku. Za nimi šla stařičká paní
Macháčková s proutkem v ruce. Pozdravila se s babičkou, odpověděla na pozdrav Lucce a Mirkovi,
usmála se a povídá: „Tak vidíte, takhle s proutkem v ruce jsem pásala husy, když jsem byla malá.
A teď, na stará kolena, je zase pasu.“ „Paní Macháčková, můžeme dát husám trochu suchého
chleba?“ zeptala se Lucka. „Nebojte se, chleba je dva dny starý, my si pamatujeme, že se jim nesmí
dávat chleba čerstvý, že by je bolelo bříško,“ doplnil Lucku Mirek. „Můžete, však už se husičky
těší, až jim budete kousky chleba házet.“
Zatímco děti krmily husy, povídala si babička s paní Macháčkovou a pak se jí zeptala: „Paní
Macháčková, nechcete si udělat s námi výlet do Prahy? Chci tam vzít děti, aby se podívaly na
labutě. V autě pojede Vláďa, jejich tatínek, jako řidič, vzadu budu sedět já s Luckou a Mirkem
a vepředu je ještě jedno místo vedle řidiče volné.“ „To bych byla moc ráda,“ řekla paní
Macháčková. „V Praze už jsem nebyla hodně dlouho a labutě jsem naposledy krmila, když jsem
byla malá. Pluly po hladině zámeckého rybníka a byly tak krásné, že jsem si tenkrát myslela, že to
musí být zakleté princezny.“
„Hurá, uvidíme zakleté princezny!“ zvolal Mirek, který rozhovor babičky s paní Macháčkovou
zaslechl. „A třeba je vysvobodíme,“ napadlo Lucku. Obě děti se nemohly výletu do Prahy dočkat.
A pak konečně přišel den, kdy se vypravily na nábřeží, k řece Vltavě, kde po hladině pluli překrásní
vodní ptáci. Děti si připadaly jako v pohádce. „Babi, a nejsou to opravdu zakleté princezny?“
zeptala se Lucka. „Nejsou, ale až budeš velká, můžeš se jít do Národního divadla podívat na balet
Labutí jezero. To je takový divadelní pohádkový příběh, kde se nemluví, ale tančí. A je to příběh
o dívce a jejích družkách zakletých do labutí.“
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Ten den večer, když šla spát, se Lucce zdálo, že jedna z labutí se na břehu proměnila v krásnou
dívku. „Škoda že to byl jen sen,“ napadlo Lucku. „Třeba by mě ta zakletá dívka naučila krásně
tančit.“

Na příběh můžeme navázat otázkami:
1) Koho děti viděly u rybníka a v rybníce?
2) Čím můžeme krmit u rybníka vodní ptáky?
3) Jaké ptáky krmily děti na řece v Praze? Koho jim tito ptáci připomínali?

Na příběh můžeme navázat aktivitami a činnostmi:
Na ozvěnu
Hra „Na ozvěnu“ dětem připomene, koho nebo co můžeme vidět u vody nebo ve vodě.
Učitelka nebo vybrané dítě vysloví vždy, koho nebo co můžeme vidět u rybníka, tak, že vytvoří
spojení podstatného a přídavného jména.
Např.: ma-lá ká-čát-ka, vy-so-ké rá-ko-sí, ská-ka-vá žá-ba… Ostatní děti rytmicky slova doprovodí
tleskáním, pleskáním nebo luskáním.
Co je malé?
Učitelka vysloví slovo, např. voda, děti doplní k tomuto slovu zdrobnělinu: vodička.
Další možnosti:
ryba – rybička
kachna – kachnička
žába – žabička
loď – lodička
rak – ráček
TIP: Vytvořené dvojice slov doprovodíme tleskáním, pleskáním, dupáním, luskáním.
Veselé žabí hrátky
Žába leze do bezu,
já tam za ní polezu.
Kudy ona, tudy já,
až ji chytím, bude má.
(lidové říkadlo)
TIP: Pokusíme se jednoduše zazpívat říkadlo na jednoduchou melodii a doprovodit ji hrou na
zvonkohru (C + G v C dur, D + A v D dur). Text opět děti vybízí k pohybu – děti skáčou ve vzporu
dřepmo v prostoru.
Říkanku „Žába skáče po blátě“ děti rády doprovázejí na ozvučná dřívka, dřevěný blok, dvojité
drhlo. Při říkání můžeme na tabuli, velký arch papíru nebo jen tak rukou ve vzduchu kreslit
obloučky – jak žába skáče.
14
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Ukázka kartiček s názvy přírodnin a hmyzu:
KÁMEN

VĚTEV

PAVOUK

ŠNEČÍ ULITA

Společně s dětmi si záznamový arch prohlédneme, správně pojmenujeme hmyz i přírodniny. Arch
s obrázky vystavíme na vhodné místo do třídy nebo do šatny.

Čtvrtý den projektu – kdo žije u řeky
Pomůcky a potřeby: Encyklopedie, kreslicí kartony vyšší gramáže (pevnější), vlna, děrovačka,
drátek, lepidlo, barevné papíry, nůžky, tužky, pastelky, fotografie z přírody.
Kdo žije u řeky? (ranní kruh, společný rozhovor)
Položíme dětem otázky:
Myslíte si, že jsme viděli u řeky všechny živočichy, kteří tam žijí na vodě i na suchu? Kde bychom
mohli zjistit další informace o těchto zvířatech, ptácích a hmyzu?
Děti zpravidla odpovídají, že další informace najdeme v knihách, zjistíme je od rodičů a podobně.
Ukážeme dětem encyklopedie. V jedné, předem vybrané knize začneme listovat a povídat si nad
obrázky s dětmi:
„V knihách je mnoho zajímavých věcí. Proč se ty zajímavé věci píší do knih? Víte, jak se jmenuje
tato kniha, kde je mnoho zajímavých věcí, které třeba neznáme, ale tam se je dozvíme?“ Pokud děti
nevědí či nevědí zcela přesně, učitelka upřesní: „Tyto knihy se jmenují encyklopedie. Encyklopedie
jsou o mnoha věcech – třeba o lidech, zvířatech, autech, strojích, přírodě. A my si také jednu
encyklopedii společně vytvoříme. Bude to encyklopedie o naší řece a okolí naší řeky, abychom
nezapomněli, co jsme tam všechno zajímavého viděli a prožili.“
Poté se děti společně s učitelkou zkusí zamyslet nad tím, které živočichy viděly u řeky a co o nich
samy vědí. Rovněž uvažují nad tím, zda nežijí u řeky a v jejím okolí i jiní živočichové, které jsme
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Po objasnění principu hry děti zavřou oči, ale stále stojí na okraji hrací plochy. Učitelka dětem
navlékne na oči škrabošku. Jednomu dítěti učitelka šeptem oznámí, že se stává medvědem. Poté
pedagog zazvoní zvonečkem a hra začíná.
Metodické doporučení: Zvoneček může učitelka použít kdykoliv v průběhu hry k jejímu zastavení,
pokud by vznikla situace, která by zamezila dalšímu průběhu hry – např. svalení ochranné zóny
z prádelní gumy apod.
Hra vyžaduje určité zkušenosti dětí s dodržením pravidel hry.

Les plný zvířátek
Pomůcky a potřeby: Obrázky volně žijících zvířat, která žijí v lese, na louce a u vody, formátu A5
(nejlépe na pevném kartonu nebo zalaminované), zvoneček, velká plastová obruč.
Na vymezeném prostoru třídy učitelka ukryje obrázky zvířátek tak, aby byly částečně viditelné.
V jednom kole hry ukrýváme maximálně 6–8 obrázků. Na zvukový signál – zazvonění zvonku – se
děti vydají „do lesa“ hledat zvířátka. Pokud zvířátko (obrázek) děti objeví, dobře si zapamatují
jméno zvířete, obrázek ponechají na svém místě a hledají dále. Učitelka stojí ve středu hrací plochy,
u obruče – domečku pro zvířátka. Ve chvíli, kdy pedagog podruhé zazvoní zvonečkem, děti
přestanou hledat a sejdou se u domečku pro zvířátka – u kruhu. Nyní učitelka děti vyzve, aby
jmenovaly zvířátka, která v lese objevily. Poté učitelka vyšle zvolené děti pro obrázky zvířátek.
Všichni společně dle obrázků zkontrolují, zda na nějaké zvíře nezapomněli. Zkusíme také určit, kde
zvíře žije. Žije zvířátko v lese, na louce, nebo ve vodě? Obrázky zvířátek uložíme do domečku – do
obruče. Poté lze hrát další kolo hry tak, že děti sedí kolem obruče a pedagog ve vymezeném
prostoru ukryje další obrázky, které nebyly použity v prvním kole hry.
Metodické doporučení: Hra je vhodná pro skupinu 10–15 dětí. Při větším počtu dětí je rozdělíme
na dvě poloviny a prostřídáme.
TIP: Pro hru lze využít také zalaminované karty (14 x 14 cm) se zvířátky určené pro činnosti
s včelkou Bee-Bot: „Poznáváme zvířata 2“ (INFRA, s.r.o.).

Síť pro pavouka
Pomůcky a potřeby: Klubíčka s vlnou, klubíčka s provázky, zvoneček na stužce nebo na háčku.
Děti sedí ve vzporu klečmo ve větším kruhu na volné ploše. Jedno zvolené dítě sedí vedle kruhu,
protože se promění v pavoučka. Učitelka děti motivuje tím, že společně pomohou uplést síť
pavoučkovi. Třem až čtyřem dětem učitelka rozdá klubíčka s vlnou a provázky. Děti si je postupně
přes kruh házejí a koulejí tak, aby vznikla síť pro pavouka usoukaná z vlny a provázků. Děti se
střídají, aby každé dítě drželo jednu část pavučiny. Učitelka musí pletení sítě usměrňovat, aby v síti
vznikaly dostatečné mezery a oka, kterými je možno prolézat. Každé dítě postupně drží jeden
provázek oběma rukama nebo každou rukou jeden provázek.
Po upletení sítě učitelka opatrně vstoupí do sítě, čímž ukáže dětem, jak musí sítí prolézat. Do středu
sítě učitelka přiváže stužkou zvoneček nebo ho zavěsí na háček.
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TIP: Na pavučinu si děti mohou přilepit pavouka vystřiženého z nakopírovaných obrázků či
fotografií.

Pavoučí hrátky – pavouci z otisků
Pomůcky a potřeby: Ruličky od kuchyňského papíru, nůžky, proužky nastříhané z kartonu,
lepidlo, temperové barvy, kreslicí karton A4 nebo A3, štětec, tuš, tenké štětce nebo špejle,
samolepicí pohyblivé oči.
Pavouka z otisků vytvoříme z ruličky opatřené nožičkami. Ruličku upravíme tak, že ke spodní části
ruličky přilepíme proužky z kartonu, aby nám vzniklo osm nohou, vždy čtyři a čtyři na každé
straně. Nohy ohneme do vodorovné polohy. Poté vytváříme otisky tak, že proužky papíru a okraj
ruličky natřeme mírně naředěnou temperovou barvou, nejlépe tmavou (hnědou, černou),
a otiskujeme na karton. Otisky pavouků necháme důkladně zaschnout. Poté si pavouky dokreslíme
tuší, oči nalepíme pomocí samolepek – pohyblivé, mrkací oči.

Pavouk z prokladu od vajec
Pomůcky a potřeby: Čisté, nové, nepoužité proklady na vejce, černá a bílá temperová barva,
nůžky, barevný papír (šedý, černý), štětce, lepidlo na papír.
Jeden z výstupků z prokladu od vajec odřízneme a pomalujeme temperovou barvou na černo. Do
spodní části pavouka vlepíme nohy z proužků barevného papíru. Po zaschnutí tempery namalujeme
pavoukovi oči bílou temperou.
Metodická poznámka: Používáme pouze nové, nepoužité proklady na vejce, toto je nutné dodržet
z hygienických důvodů. Použité proklady v žádném případě nepoužijeme.
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ŽABKY A ČÁP
Text a hudba:
Marie Kružíková

1. Po-šep-ta-la

žá-ba žá-bě: Na bře-hu je čáp!

a dě -lá s ním klap…

No-hy ten-ké, zo-bák dlou-hý

Hol-ky, my tu ne-bu-dem – kdo ví co má za lu-bem.

2. Kolem vody popochází,
to není je tak.
Po rybníku očkem hází –
žabky má prý rád…
Holky, my tu nebudem –
kdoví co má za lubem!
3. Čapí nohy v bahně brousí,
třepe se peří,
zobák míří do rákosí,
hledá večeři.
Žabky dneska vyhrály,
do tůně se schovaly.
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V lese
Ježek
Eva Hurdová

Veverka
Eva Hurdová

Povídala babička:
„Ježek nosí jablíčka.“
Vidím ježka, ťape v lese,
na zádech však nic nenese.
„Pověz, prosím, ježku náš,
zda jablíčka moc rád máš?“
„Nejsou pro mě potěšení,
občas je jím, když nic není.
Víš, čemu já přednost dám?
Na červech si pochutnám.“

Volám v lese na veverku:
„Ukaž se mi na chvilenku.
Chtěl bych vidět, a moc rád,
jaký ty jsi akrobat.“
Veverka se objevila,
všechny nás moc potěšila.
Ve větvích si poskakuje
a ocáskem kormidluje.

Zajíček
Eva Hurdová
Copak děláš, zajíčku,
copak děláš v lesíčku?
„Vesele si poskakuji,
občas něco okusuji,
mlsám svěží travičku.“
Modelování zvířátek
Eva Hurdová
Modelínu v ruce mám,
co z ní asi udělám?
V dlaních válím kuličku,
pak menší na hlavičku.
Spojím je a zakrátko
už budu mít kuřátko.
Další kus teď v ruce mám,
copak z něho udělám?
Prsty válím váleček,
bude to had, hádeček.
Už jen malý kousek mám,
tak žížalu udělám.
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1. Najdi a spočítej ježky

3+

BIO

Najdi všechny ježky a vymaluj je pastelkami.
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PSY ENV

7. Počítání zvířátek na louce

4+

BIO

PSY ENV

Poznáš zvířátka na obrázku? Spočítej kolik je na obrázku lučních koníků, berušek
a motýlů. Vymaluj tolik teček, kolik napočítáš. Všechny motýly vymaluj pastelkami.
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15. Kdo bydlí v lese?

4+

BIO

PSY ENV

Zvířátka na obrázcích pojmenuj. Najdi na obrázku zvíře, které mezi ostatní nepatří.
Zvířátka, která bydlí v lese přiřaď tužkou k lesu a vymaluj pastelkami.
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20. Kde bydlí zvířátka?

4+

BIO

PSY ENV

Vystřihni zvířátka a dolep je na místo, kde bydlí. Zvířátka pojmenuj a obrázek
vymaluj.
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