
Na jarním dvorečku 

Děti, víte o tom, že i věci, které děláme, se můžou přirovnávat ke zvířátkům, která dobře známe? 

Přiřaďte správně zvířátka k přirovnáním. 

Mlaská u jídla jako…. 

Chodí zmoklá jako…. 

Drápe jako…. 

Tatínek je silný jako…. 

 

 

 

 

 

 A o zvířátkách tu mám i básničku. 

Na dvoře 

Kohout to je velký pán, po dvoře si chodí sám, 

Nespočítám, kolik rán mě už ze sna budí. 

Kykyryký, dobré ráno, jakpak se Ti u nás spalo? 

Dej mi prosím trochu zrní, ať mám sílu na buzení. 

Prasátko si zachrochtalo, já mám taky jídla málo! 

Kohoutku, ty musíš vstát, ale ostatní nech ještě spát. 

Azor vrtí ocáskem, štěká, vítá nový den. 

Odpočívat musí moc, vždyť nás hlídal celou noc. 

Husa s kačkou s dětmi jdou, přes zahradu cestičkou, 

honem k vodě ťap, ťap, ťap, vodičku má každý rád. 

Micka ta si s klubkem hraje a babičku pozoruje. 

Po celou noc chytá myši, najde je i v tajné skrýši. 

Mlíčko dojí kravičky, vejce zase slepičky. 

Od oveček vlnu máme, do svetrů se zachumláme. 

Všichni se tu rádi máme, o zvířátka se staráme. 

Protože je máme rádi, jsou z nás dobří kamarádi. 

A aby to nebylo jen o tom, přečíst si básničku, mám tady k ní nějaké úkoly. 



1. Přečtěte jí ještě jednou a dejte dětem za úkol, aby počítaly, kolik zvířátek se v básničce 
objeví – mohou počítat na prstech, nebo si počet mohou značit libovolnými předměty – 
třeba lego – vždy když zaslechnou název nějakého zvířete tak si z hromádky vlevo přemístí 
jednu kostku na hromádku vpravo. Na konci básničky spočítají počet kostiček. 

2. Vzpomenou si děti, jaká zvířátka se objevila v básničce? Pokud ne, tak jim ji přečtěte ještě 
jednou nebo můžete použít obrázky, na kterých děti budou ukazovat, které zvíře se zrovna 
objevilo v básničce. 

3. Naučte se nějakou libovolnou básničku 

Když jste tak dobře našly všechna zvířátka v básničce, tak jim na své farmě postavte  (třeba z Lega) 
ohrádky a domečky, kde budou moci celý den být a kam se budou moci uložit ke spánku, až přijde 
noc. 

S mamkou nebo taťkou se můžete naučit tyto skvělé písničky ☺ 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nebo si můžete vyrobit zvířáko z papíru 

 



  

 


