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Slovo úvodem 
 
Proč vznikla e-kniha „Zvířata světa, která můžete potka v ZOO“? Aby byla volně a zdarma šířena pro 
nekomerční účely. Komu je e-kniha určena? Všem, kteří věnují čas rozvoji a vzdělávání dětí. To znamená nejen 
pro pedagogické pracovníky v mateřské škole, ale i pro rodiče, „hrající si“ s dětmi doma, apod. Pokud nyní čtete 
tuto e-knihu, je velmi pravděpodobné, že jste ji stáhli z internetu nebo Vám ji někdo poslal či zkopíroval - ať už 
v tištěné nebo elektronické podobě. Jsme rádi, že se dostala až k Vám a potěší nás, pokud e-kniha bude k užitku i 
dalším lidem, proto pošlete e-knihu emailem dál ;-) 
 
Co obsahuje e-kniha? 
 

 Říkanky + ilustrace 
 Pohybové na hry  
 Tvoření s dětmi  
 Pracovní listy 
 Omalovánky 

 
 
Děkujeme,  
že pomáháte e-knihu volně a zdarma šířit. 
 
Kolektiv pedagogického magazínu Předškoláci.cz 
 
 
 

Magazín Předškoláci.cz doporučuje tištěné knihy: 

Šimonovy pracovní listy 16 
Grafomotorická cvičení 
 
Nový díl ŠPL představuje soubor pracovních listů, rozvíjejících zábavnou 
formou grafomotorické dovednosti předškoláků, logické myšlení, orientaci na 
ploše, základní početní dovednosti, pohybové, výtvarné a další kompetence 
odpovídající věku. Pracovní listy jsou obohaceny motivační říkankou, návrhy 
na hry a další aktivity a komplexními metodickými pokyny k pracovním listům. 
Doplňující úkoly a aktivity mohou pomoci pedagogům v MŠ navodit co 
nejpřirozenější motivace pro činnosti s pracovním listem. Nabízí jim zároveň 
další tipy na hlubší rozvíjení motivů, kterých se dotýkají básničky či hry. 
Nakladatelství Portál 
 
 

Předškolákův rok 
Básničky, cvičení, tvoření a pracovní listy pro mateřské školy 
 
Praktická publikace nabízející širokou paletu námětů pro všestranný rozvoj 
dětské osobnosti je určena nejen pedagogům mateřských škol, ale i rodičům, 
kteří hledají novou inspiraci pro činnost se svými ratolestmi. Kniha je 
rozdělena na 12 kapitol podle jednotlivých měsíců v roce, přičemž se každá z 
nich věnuje tématům a aktivitám typickým pro dané roční období. Příprava 
dětí na úspěšné zahájení školní docházky! 
Albatros - Computer Press 

 
 



Zvířata světa, která můžete potkat v ZOO  3 / 87  Pedagogický magazín Předškoláci.cz 
Martina Igazová a kolektiv    www.predskolaci.cz 
 

Obsah 
 
 
Zvířata v e‐knize: 
 
 

Antilopa  4 
Bizon  7 
Cvrček  10 
Delfín, dikobraz  13 
Emu  16 
Fretka  19 
Gorila  22 
Hroch  25 
Chameleón  30 
Ibis  34 
Jaguár, jelen, ježek, ježura  37 
Klokan, krkavec, krokodýl  41 
Lev  45 
Medvěd, mýval  48 
Nosorožec  52 
Opice, orel  55 
Panda, páv, plameňák, pštros  58 
Racek  61 
Slon  64 
Tučňák, tuleň, tygr  67 
Užovka  70 
Velbloud  73 
Wapiti  76 
Zebra  79 
Želva, žirafa, žížala, žralok  82 



Zvířata světa, která můžete potkat v ZOO  4 / 87  Pedagogický magazín Předškoláci.cz 
Martina Igazová a kolektiv    www.predskolaci.cz 
 
Antilopa (Martina Igazová) 
 
Afrikou se procházím 
chutné plody nacházím, 
se zebrou si ráda hraji, 
žijeme tu jako v ráji. 
 
Lvy jsou naši nepřátele 
tváří se vždy podezřele. 
My se chytit nenecháme, 
bleskurychle utíkáme. 
 
 
 
Pohybová hra (Martina Igazová) 
Rychlý lev a bleskurychlá antilopa  
 
Hrací doba: cca 5 minut 
Počet hráčů: libovolný 
Pomůcky: žádné 
Zaměření: rychlost, postřeh, soustředěnost 
 
Popis a pravidla hry: Určíme jednoho lva, který bude chytat jednu antilopu, ostatní jsou africké 
stromy a keře. Když lev chytí antilopu, role si vymění a chytá se dál. Jakmile se antilopa schová 
za africký strom, ze stromu se stane antilopa a z antilopy strom. 
 
Obměny: Přidání lvů a antilop, jiný způsob běhu - po čtyřech jako lev, skákavě po dvou, … 
 
 
 
Tvoření s dětmi (Martina Igazová) 
Vyrábíme Afriku  
 
Pomůcky: tvrdý papír, voskovky, tuž, špejle nebo špendlík 
 
Postup: Děti si vezmou tvrdý papír, který vybarví různými barvy voskovek tak, aby nezůstalo 
bílé místo. Poté přetřou tuží a nechají zaschnout. Jakmile bude papír suchý, nakreslí pomocí 
špejle nebo špendlíku Africkou přírodu včetně antilopy a lva. 
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Pracovní list (Martina Igazová) 
Bludiště - Doveď antilopu od písmene D k písmenu A. 
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Omalovánka (Lenka Hurychová) 
Antilopa 
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Bizon (Martina Igazová) 
 
Obýváme Ameriku Severní 
jsme savci velmi mohutní 
Často nás lovci chytali 
nepěkně se k nám chovali. 
 
Bahno je obrovská zábava, 
naše kůže je vždy špinavá. 
Nikdy nám nebývá zima, 
v kožešině je nám prima. 
 
 
 
Pohybová hra (Martina Igazová) 
Lovci bizonů  
 
Hrací doba: cca 5-10 minut 
Počet hráčů: libovolný 
Pomůcky: 1 míč 
Zaměření: spolupráce, postřeh, chytání, házení 
 
Popis a pravidla hry: Děti (lovci) jsou v kruhu (velký asi v průměru 4 metrů), jedno dítě (bizon) 
je uprostřed kruhu. Lovci mají za úkol trefit míčem bizona. Avšak než budou bizona trefovat, 
musí si nabýt a to tak, že nahrají spoluhráči. Jakmile lovec bizona trefí, stane se z něj bizon. 
 
Obměny: Více bizonů, více míčů, větší kruh (6 metrů). 
 
 
 
Tvoření dětmi (Martina Igazová) 
Magnetický bizon  
 
Pomůcky: Magnetická folie, tvrdý papír, krepové papíry, nůžky, lepidlo, tužka 
 
Postup: Na tvrdý papír si děti nejprve nakreslí tužkou bizona. Poté jej vyplní zmuchlanými 
kuličky barevného krepového papíru. Svého bizona si přilepí na magnetickou folii a nakonec jej 
obstřihnou nůžkami. Hotový výrobek může být ozdobou na ledničce. 
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Pracovní list (Martina Igazová) 
Správná cesta - Bizon se chce dostat k písmenku A. Pomoz mu najít správnou cestu. 
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Omalovánka (Radoslava Hrabovská) 
Bizon 
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Cvrček  (Martina Igazová) 
 
Cvrlikám písně veselé 
pro naše milé přátelé. 
V zoo máme legraci 
a nic jiného na práci. 
 
S bizonem tu dovádíme, 
lumpárny všem provádíme. 
Nezlobte se kamarádi, 
vždyť vás máme velmi rádi! 
 
 
Pohybová hra (Martina Igazová) 
Cvrčku hop, to je skok  
 
Hrací doba: cca 5-10  min. 
Počet hráčů: libovolný (podle počtu vyrobených listů)                                                                  
Pomůcky: z tvrdých papíru (A2) vyrobené listy (pro jednoho hráče 2 listy), 2 lana 
Zaměření: rychlost, soustředěnost, skoky   
 
Popis a pravidla hry: Děti (Cvrčci) se postaví na startovací čáru (lano). Cvrčci mají za úkol se 
pomocí dvou listů dostat do cíle a to tím způsobem, že si budou před sebe předkládat listy a 
skákat po nich tak, aby se nedotkly země (dají si před sebe jeden list, skočí, poté druhý list, 
skočí, přendá si opět první list,…). Kdo dorazí jako první k cílové čáře (druhé lano), vyhrává.  
 
Obměny: Dva cvrčci na pouhé dva listy. 
 
 
Hudební improvizace (Martina Igazová) 
Cvrččí kapela  
 
Pomůcky: Orffovy nástroje (bubínek, triangl, tamburína - hromy/blesky; skořápky od ořechů, 
bambusové tyčky - déšť; sáčky, chrastidla - vítr; zvonkohra - sluníčko) 
 
Postup: Děti (cvrčci) si samy zvolí, které počasí budou představovat. Vedoucí skupiny (učitelka) 
vymýšlí následující děj: Svítí sluníčko (děti vybídne k úsměvu, pocitu tepla, dítě, které má 
zvonkohru - libovolně rozezvučí svůj nástroj), fouká mírný vítr (šumění sáčků, pohyb celým 
tělem), následující déšť (kapka po kapce, déšť nabírá na síle spolu s větrem, slunce se schová), v 
dáli se začíná blýskat a následují hromy, krupobití – vrchol hry (děti rozezvučí své nástroje – 
buben, chrastidla, tamburína, triangl, skořápky od ořechu, sáčky), hromy a blesky se vzdalují a 
postupně ustává déšť i vítr, na obloze se opět objeví sluníčko. 
Cílem této hudební činnosti je vzájemná vnímavost a naslouchání, navození příjemné 
atmosféry. 
 
 
Tvoření s dětmi 
Cvrček 
Máte-li námět na tvoření s dětmi, napište nám na info@predskolaci.cz 
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Pracovní list (Martina Igazová) 
Horní oblouky - Pomoz cvrčkovi doskákat se k housličkám. 
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Omalovánka (Kateřina K.) 
Cvrček 
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Dikobraz (Martina Igazová) 
 
Domek je má nora, 
menší než je hora. 
Přes den tvrdě spím, 
v noci pořád jím. 
 
Největším jsem hlodavcem 
bodlinatým krasavcem. 
Nikoho se nebojím, 
do boje se vyzbrojím. 
 
Delfín (Dagmar Tomášková) 
 
Nad hladinu každou chvíli, 
skáče delfín rozpustilý. 
Hrát si s míčem, to ho baví, 
protože je velmi hravý. 
 
Pokud tomu nevěříte, 
zajděte se přesvědčit, 
až delfína uvidíte, 
můžete ho pochválit. 
 
Pohybová hra (Martina Igazová) 
Pozor na dikobraza!  
 
Hrací doba: cca 10 min. 
Počet hráčů: libovolný                                                                   
Pomůcky: žádné 
Zaměření: rychlost, postřeh, reakce  
 
Popis a pravidla hry: Jedno dítě je dikobraz a chytá ostatní děti (zvířátka). Plácne někoho 
kdekoli na část jeho těla (podobně jako dikobraz, který používá své bodlinky jako zbraň proti 
nepříteli).  Chycené zvířátko se za to místo, kde byl plácnutý, chytí a stává se z něj nový 
dikobraz, který chytá ostatní zvířátka. Děti se musí po celou tu dobu držet za to chycené místo 
do té chvíle, než jsou opět chyceni a plácnutí na novém místě na těle. 
 
Obměny: Více honičů (dikobrazů). 
 
Tvoření s dětmi (Martina Igazová) 
Dikobrazí stojan na pastelky  
 
Pomůcky: plastelína, pastelky 
 
Postup: Z plastelíny (popř. z rychleschnoucí modelovací hmoty) si děti vytvoří kouli (velikosti 
dlaně), na kterou přidělají z jiné plastelíny oči, nos, pusu a končetiny. Poté do výrobku 
vpíchnou pastelky špičkami vzhůru (množství pastelek podle toho, kolik se jich tam vejde). 
Dikobrazí stojan na pastelky je hotový. 
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Pracovní list (Martina Igazová) 
Poznej velikosti 
Dikobraz si neví rady, kterou bodlinku má největší a nejmenší. Dokázal bys mu poradit? 
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Omalovánka (Radoslava Hrabovská) 
Dikobraz 
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Emu (Martina Igazová)  Ilustrace (emu): Lenka Hurychová 
 
Eskymáci mě neznají 
na Aljašce já nežiji. 
Přebývám na zelených pastvinách, 
s kamarády v početných skupinách. 
 
Létat jsem se nenaučil, 
pštros mi běhat doporučil. 
Od té doby soutěžím, 
rychlý závod poběžím. 
 
 
 
 
 
Pohybová hra (Martina Igazová) 
Emu si umí hlídat vajíčka  
 
Hrací doba: cca 10 min. 
Počet hráčů: libovolný 
Pomůcky: balonky (20), 2 lana                  
Zaměření: rychlost, postřeh, soustředěnost, koordinace pohybu  
 
Popis a pravidla hry: Určíme jednoho emu, který bude hlídat 20 vajíček v ohraničeném kruhu z 
lana (v průměru 1,5 m), další kruh bude zóna, v které může emu chytat ostatní. Ostatní 
představují šelmy, které se snaží vzít emovy vejce. Pokud však emu chytne/plácne šelmu v 
zóně, šelma musí udělat deset dřepů. Vyhrává ten, kdo má nejvíc vajec.  
 
Obměny: Při chycení udělat 10 skoků, kliků, … 
 
 
 
Tvoření s dětmi (Martina Igazová)   
Loutka Emu  
 
Pomůcky: 2 ponožky, vata, 2 kamínky, knoflíky, 2 dřívka,  
provázky, 2 žinylky, nůžky, látky, lepidlo (nebo jehla s nití) 
 
Postup: Nejprve si překřížíme dvě dřívka (popř. špejle) a svážeme – 
váhadlo (vodící část). Loutku emu vyrobíme z ponožek naplněné vatou 
(popř. jinou ponožkou). Oči na hlavě můžeme vytvořit z knoflíku nebo 
nalepením (našitím) jiných látek. Hlavu k tělu připevníme žinylkou (krk). 
Končetiny vyrobíme také z žinylek a volně připevníme nití k tělu tak, 
aby byla volně pohybovatelná, a k druhým konců žinylek připevníme 
malé kamínky (z důvodu zatížení). Jednotlivé části loutky připevníme 
silnými provázky k váhadlu. Hlavu za přední část váhadla, končetiny za 
boční části, tělo (ocas - konec části svázané ponožky) připevníme za 
konec váhadla. 
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Pracovní list (Martina Igazová) 
Počítání - Emu má mnoho kamarádů. Pomůžeš mu je spočítat? 
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Omalovánka (Lenka Hurychová) 
Emu 
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Fretka (Martina Igazová) 
 
Fuňavé jsem zvířátko, 
nejsem ale prasátko. 
S tchořem jsme si rodina, 
pro něj jsem vždy hrdina. 
 
Celý den spím v pelíšku, 
v noci číhám na myšku.                                          
Říkají mi mazlíček, 
malý noční budíček. 
 
 
 
Pohybová hra (Martina Igazová) 
Fuňavá zvířátka aneb fretčí a tchoří hra  
 
Hrací doba: cca 5 min. 
Počet hráčů: 20                                                                                 
Pomůcky: 3 lana                                                                               
Zaměření: postřeh, výdrž, obratnost, síla  
 
Popis a pravidla hry: Počet děti rozdělíme do dvou skupin po deseti (fretky a tchoříci). Pomocí 
lan vyznačíme hrací plochu a mezi první a druhou skupinou dáme jedno lano. V první skupině 
(fretky) vyjde jedno dítě, od lana ležícího mezi oběma skupinami se nadechne a za stálého 
mluvení hutututu (bez nádechu) přetáhne protihráče (dítě z druhé skupiny tchoříků) do své 
skupiny. Pokud mu dojde dech a včas se nevrátí na svoji stranu, zůstane v druhé skupině. 
Jestliže však přetáhne dítě z druhé skupiny tchoříků na svoji stranu, dítě se stane spojencem v 
jeho skupině a zůstane tam. Skupiny se střídají v přetahování hráčů (první skupina přetahuje, 
potom druhá,…). Vyhrává skupina, kde je nejvíce dětí. 
 
Obměny: Skupina vyšle dvě či více dětí. 
 
 
 
Tvoření s dětmi (Martina Igazová) 
Fretka funí do listí  
 
Pomůcky: listí všeho druhu, lepidlo, tvrdý papír, akvarelové pastelky, tuž 
 
Postup: Na tvrdý papír si děti nakreslí fretku tuží a celou ji vyplní lístečky (nejlépe podzimním 
listím, ať je vesele barevná), pozadí dokreslí akvarelovými pastelky, které děti rozetřou pomoci 
vody a štětce (vytvoří se tak zajímavý efekt) a tuží dokreslí detaily pozadí.    
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Pracovní list (Martina Igazová) 
Najdi správný stín  
Fretka by ráda věděla, který stín je její. Podívej se na všechny stíny a najdi ten správný. 
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Omalovánka (Radoslava Hrabovská) 
Fretka 
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Gorila (Gabriela Tilečková)  Ilustrace (gorilka): Dagmar Tomášková 
 
V pavilonu u goril, 
táta polévku přesolil. 
Naříká máma gorilí: 
„Zmařeno je mé úsilí! 
 
Copak teď bude k obědu, 
uvařit rychle nesvedu!“ 
Směje se malá gorilka:  
„Mami, mi stačí lentilka!“ 
 
 
Gorila (Hana Doležalová) 
 
V ZOO žije gorila, 
co se nikdy nemyla, 
zajímalo Emila, 
kde ta ZOO jen byla. 
 
Kdyby jenom možnost měl, 
vidět by ji hrozně chtěl, 
teď zajímá Emila, 
ušmudlaná gorila. 
 
 
 
Pohybová hra (Michael Novotný) 
Gorilí přehazovaná 
 
Tuto hru je možné hrát jak ve třídě, tak v přírodě. Pedagog vytyčí dva stejné prostory vzdálené 
od sebe asi 3 metry. Každý prostor bude představovat džungli, na která dáme stejný počet 
papírových koulí (tropické ovoce). Dvě družstva dětí (goril) se postaví ke své džungli a na povel 
pedagoga po dobu časového limitu se obě družstva snaží ze sousední džungle odnést co nejvíce 
kusů soupeřova ovoce a dát je do své džungle. Děti mohou tropické ovoce brát pouze 
po jednom kusu. Dávejte pozor, aby se děti nesrazily!  
 
 
 
Tvoření s dětmi 
Gorila 
Máte-li námět na tvoření s dětmi, napište nám na info@predskolaci.cz 
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Pracovní list (Lenka Hurychová) 
Gorila - Obtáhni obrys obrázku přesně podle čárkované linie a pak obrázek vybarvi. 
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Omalovánka (Petra Šolcová) 
Gorilka 
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Hroši (Hana Doležalová)  Ilustrace (hroši): Radoslava Hrabovská 
 
Věděli jste, dívky, hoši, 
čím se krmí tihle hroši? 
Ovocem a zeleninou, 
stravu mají trochu jinou, 
v létě čerstvou trávu mají 
a v zimě si seno dají. 
 
Hroch (www.nevsednihratky.cz) 
 
Celý den se v bahně válí, 
nevidíš ho zblízka, zdáli. 
Teď už koukaj´ oči, uši,  
pod vodou je, na mou duši! 
 
Zavalité tělíčko  
běhat umí maličko. 
Plavat ale ještě líp,  
nezkoušej s ním závodit! 
 
  Hroch (Gabriela Tilečková) 
 
  Stále veselý je hrošík, 
  jenom si ve vodě lenoší. 
  Potápět se skvěle dovede, 
  a svou šou každý den rozjede. 
  Když se dosyta vydovádí, 
  lehne si - a nic nám neprozradí. 
 
 
 
Ilustrace (hroch): Zuzana Doubravová 
 
 
Hroch (Eliška Témová) Hroch (Dagmar Tomášková) 
 
Jistě znáte hrocha,  Je to velmi divná věc, 
toho chrabrého hocha,  že hroch nemá žádnou klec. 
co je skvělý plavec,  Pane hrochu! Vy se máte! 
a také velký svalovec!  Krásně si to užíváte. 
 
Když ho něco naštve,   Brouzdáte se celý den, 
tak hlasitě zařve,  nechodíte vůbec ven. 
ukáže své zuby,  Když sluníčko pálí z mraků, 
není to náznak nudy?  máte bazén v obýváku. 
 
I tak na něj pozor, 
drží nad vámi dozor! 
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Pohybová hra (Michael Novotný) 
Hroší bacily 
 
Předem určíme jedno dítě, které bude představovat hroší bacil, a ostatní děti budou hroši 
na poli. Bacil začne hrochy honit, a koho se dotkne, tak onemocní. Znovu oživit je může jen 
správce rezervace (další dítě), který je postříká postřikem proti bacilům (je dobré, aby dítě 
předvádělo pohyb páky u rozprašovače a doprovázelo jej zvuky). Počet bacilů můžeme zvýšit 
s ohledem na počet dětí. Stanovíme časový limit, po jehož skončení spočítáme, kolik je 
zdravých hrochů a kolik jich zůstalo nakažených bacilem. 
 
 
 
Tvoření s dětmi 
Máte-li námět na tvoření s dětmi, napište nám na info@predskolaci.cz 
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Pracovní list (Hana Doležalová) 
Hroch – Najdi 10 rozdílů. 
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Omalovánka (Petra Šolcová) 
Hroši 
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Omalovánka (Radoslava Hrabovská) 
Hroch 
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Ilustrace: Radoslava Hrabovská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chameleón (Hana Doležalová) 
 
 Chameleón barvy mění, 
 teď je vidět a teď není, 
 když ho v ZOO hledat zkusíš, 
 jako rys se dívat musíš. 
 A že není k nalezení? 
 Však tu byl a zase není. 
Ilustrace: Zuzana Doubravová 
 
 
Chameleón (Anne Clamor) 
 
Jeden krok dopředu, tři kroky zpět, 
valím svá kukadla na celý svět. 
Pravým okem nahoru a levým dolů, 
rád měním barvu podle zeleného stvolu. 
A nikdo pak neví, že já jsem on,  
to zvíře, co si říká chameleón.  
 
 
Chameleón (Dagmar Tomášková) 
 
Převléká se každou chvíli, 
chameleón rozpustilý. 
Kam se pohne, barvy mění, 
často střídá oblečení. 
 
Jeho oči nato-tata 
otočí se dokola, 
když proletí můra zlatá, 
tak ji snadno udolá. 
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Pohybová hra (Michael Novotný) 
Chameleón 
 
Tuto hru hrajeme na zahradě nebo v přírodě. Potřebujeme k tomu dvě lavičky, které dáme 
vedle sebe nebo spadlý strom. Lavičky nebo spadlý strom představují větve, po kterých chodí 
chameleón (žíněnka může sloužit jako záchrana). Na každou stranu pěšinky postavíme stejný 
počet dětí (chameleónů) čelem ke svým soupeřům. Na povel paní učitelky vstoupí obě družstva 
na větev (lavičku) a postupují v zástupu proti sobě, tak aby se co nejbezpečněji vyhnula obě 
družstva. Vyhrává družstvo, které v co největším počtu přejde větev až do konce.  
 
 
 
Tvoření s dětmi 
Máte-li námět na tvoření s dětmi, napište nám na info@predskolaci.cz 
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Pracovní list (Hana Doležalová) 
Chameleón - Opakování barev, správné držení tužky. 
 

 Povídání s dětmi nad obrázkem chameleóna. 
 Vybarvi prvního chameleóna červeně, druhého zeleně, třetího žlutě, čtvrtého modře. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 4
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Omalovánka (Radoslava Hrabovská)  
Chameleón 
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Ibis (Hana Doležalová)  Ilustrace (Ibis): Lenka Hurychová 
 
Řeknu vám to asi tak, 
Ibis, to je velký pták, 
nohy i zobák má dlouhý, 
stačí mu okamžik pouhý, 
aby si žábu chytil 
a tou si břicho zasytil. 
 
 
 
Pohybová hra (Michael Novotný) 
Ibisí závody 
 
Postavíme si slalomovou dráhu, na jejíž 
konec umístíme lavičku. Na lavičku dáme do 
řady vedle sebe malé skleničky se šťávou 
nebo studeným čajem (stačí 0,5 dcl.). Dvě 
družstva se stejným počtem dětí (ibisů) se postaví na startovní čáru a každý dostane své brčko 
(ibisí zobák). Na povel pedagoga vybíhají první děti z každého družstva, proběhnou 
slalomovou dráhu a pomocí brčka (zobáku) vypijí šťávu nebo studený čaj ze skleničky. Potom 
se stejnou cestou vracejí zpět a vybíhá další dítě. Hra končí, když se všechny děti vystřídají.  
 
 
 
Tvoření s dětmi 
Máte-li námět na tvoření s dětmi, napište nám na info@predskolaci.cz 
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Pracovní list 
Ibis 
Máte-li námět na pracovní list, napište nám na info@predskolaci.cz 
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Omalovánka (Lenka Hurychová) 
Ibis 
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Jelen (Gabriela Tilečková)  Ilustrace (jaguár): Lenka Hurychová 
 
Kdo by rád viděl jelena, 
musí být tiše, jak pěna. 
Jelen v dálce spásá trávu, 
skloněnou má přitom hlavu. 
Pak ji zvedne, zavětří, 
hop, skok a už je závětří. 
 
 
 
Ježek (Eliška Témová) 
 
Ježci velmi často slyší, 
jak jsou roztomilí a tiší. 
Že se živí ovocem - 
tak je ježek hodnocen? 
 
Tohoto sladkého rošťáčka, 
bojí se kdejaký brouček či beruška, 
jelikož snadno vyčmuchá 
každého zloducha! 
 
 
 
Pohybová hra (Michael Novotný) 
Jelení dráha 
 
Děti rozdělíme do dvou stejně početných družstev. Mezi stromy natáhneme provazy (některé 
v takové výšce, aby se daly podlézt, jiné ve výšce, aby se daly přeskočit – osvědčily se mi tři 
překážky na podlezení a tři na přeskočení). Nejprve soutěží první družstvo jelenů, jehož úkolem 
je v co nejkratší době zdolat překážkovou dráhu (vybíhá první, a až doběhne zpět ke družstvu, 
tak vybíhá druhé). Vítězí to družstvo, které zdolá překážkovou dráhu v kratším časovém úseku. 
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Tvoření s dětmi (Hana Doležalová) 
Ježek, ježura, (dikobraz) 
 
Pomůcky: vodové barvy, štětce, pastelky, lepidlo, jehličí 
 

 mladší děti si ježuru vybarví pastelkami nebo vodovkami 
 starší děti si vybarví ježuru pastelkami a pak na tělo, místo bodlinek mohou nalepit 

jehličí ze stromu (hnědé, které je pod stromem) 
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Pracovní list (Martina Igazová) 
Jelen - Obtáhni jelenovi parohy a najdi mu podobné. 
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Omalovánka (Petra Šolcová) 
Ježura 
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Klokan (Gabriela Tilečková)  Ilustrace (klokan): Lenka Hurychová 
 
Dnes maminka klokaní, 
času nemá na spaní. 
Malý klokan totiž plakal, 
že by už rád venku skákal. 
Neplač, malé klokáňátko, 
však dočkáš se už zakrátko! 
 
 
Krkavec (Gabriela Tilečková) 
 
Nevadí mu lijavec, 
je to černý krasavec. 
Není to žádný savec, 
ba ani přežvýkavec. 
V přírodě je všežravec, 
ovšem taky neplavec. 
 
Copak je to za zvíře? 
Je to jistě k nevíře, 
že jistá je jedna věc - 
je to zkrátka krkavec! 
 
 
Zpívající kachňátko (Dagmar Tomášková) 
 
Copak je to za písničku? 
Káč-káč-káč! Tu krásně zní. 
Překřičí i pěnkavičku 
co se skryla do větví. 
 
Z plna hrdla prozpěvuje 
malé káče veselé, 
nožičkou si podupuje, 
není vůbec nesmělé. 
 
 
Krokodýl (Dagmar Tomášková) 
 
Krokodýl se často chlubí, 
že má velmi ostré zuby. 
My, se ho však nebojíme, 
blízko k němu nechodíme. 
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Hra ve vodě (Veronika Šiblová) 
Malý krokodýl  
 
Zaměření: seznamování s vodou a polohou těla při plavání 
 
Popis a pravidla hry: Vzpor ležmo a pak chůze vpřed (po rukou) po dně bazénu, nohy natažené 
dozadu. Ruce při pohybu vytahovat z vody v rytmu říkanky (J.Kafka): 
 
Na tisíce mil, teče řeka Nil, 
A v té řece bydlí přece 
Nilský krokodýl. 
A ten krokodýl, ten se nerad myl, 
On si hlavně v nilském bahně lebelebedil ... 
 
Metodická poznámka: Jsou-li u bazénu široké schody, můžete využít také pro lezení krokodýlů. 
 
 
 
Tvoření s dětmi 
Klokan nebo krokodýl 
Máte-li námět na tvoření s dětmi, napište nám na info@predskolaci.cz 
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Pracovní list (Hana Doležalová) 
Horní oblouky - Nakresli, jak skáče klokan. 
 
 
 
 
 

.         .         .         .         . 
 

.         .         .         .         . 
 

.         .         .         .         . 
 

.         .         .         .         . 
 

.         .         .         .         . 
 

.         .         .         .         . 
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Omalovánka  (Petra Šolcová) 
Klokan
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Lev (www.nevsednihratky.cz)  Ilustrace (lev): Zuzana Doubravová 
 
Prý král zvířat má to být, 
pojďme si s ním zalovit. 
Trávou vždy se plíží tiše, 
než vyrazí ze své skrýše. 
 
Pod stromy pak celý den  
odpočívá přes týden. 
O víkendu lvíčata 
vyváděj´ jak koťata. 
 
 
 
Lev (Zuzana Doubravová) 
 
Nesedává na trůnu, 
nenosívá korunu, 
přesto je král jak má být, 
chtěl bych se s ním seznámit. 
 
V naší ZOO klece hlídá, 
aby žádné zvíře, 
když se na procházku vydá, 
neskončilo v díře.  Lev (Gabriela Tilečková) 
   
Když uslyšíš velký řev,  Na královském dvorku, 
ustup o krok dál!  leží v letním horku. 
Přichází sem mocný lev, Protáhne si tlapy, 
naší ZOO král.  potom mouchu lapí. 
  Zívne, zařve velice, 
  jako doma v Africe. 
 
 
 
Tvoření s dětmi (www.nevsednihratky.cz) 
Bujná hříva 
 
Ze čtvrtky A5 vystřihněte siluetu lva a vymalujte dle chuti vodovými barvami nebo fixy. 
Hnědou nebo zrzavou vlnu, lýko nebo krepový papír nastříhejte na cca 2 cm dlouhé kousky a 
přilepte kolem obličeje. Čím hustší, tím lepší. 
 
 
 
Hra v přírodě (www.nevsednihratky.cz) 
Lovec v akci 
 
Vyberte ze skupiny dětí lva. Ten jde při procházce napřed a někde se schová. Plížením se snaží 
přiblížit „ke stádu“ a některou z antilop ulovit. Když se někoho dotkne, role vyměňte. 
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Pracovní list (Martina Igazová) 
Lev - Najdi, co lvovi schází a dokresli ho podle vzoru. 
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Omalovánka (Petra Šolcová) 
Lev 
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Medvídek Mýval (Bc. Lenka Štveráčková)  Ilustrace (mýval): Lenka Hurychová 
 
Medvěd mýval to je savec, 
bydlí v lesích, je všežravec. 
Porostlý je šedou srstí, 
každý lístek pod ním šustí. 
 
Aktivní je hlavně v noci, 
chutnají mu bezobratlovci. 
A má pruhy na ocásku, 
v obličeji černou masku. 
 
 
 
 
 
 
 
Pohybová hra (Michael Novotný) 
Medvědice a medvídě  
 
Dítěti, které představuje medvídě, zavážeme oči. Medvědice stojí někde v prostoru a snaží se 
medvídě pomocí hlasových povelů přivolat až k sobě. Na dráze mohou být překážky, aby to 
měla dvojice složitější. Hru pak můžeme ztížit tím, že medvědice nesmí navádět medvídě 
pomocí povelů doprava, doleva, rovně apod., ale pouze pomocí předem domluvených jiných 
povelů, například barev.  
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Tvoření s dětmi (Hana Doležalová) 
Medvěd (lední x hnědý) 
 
Pomůcky: nafocené obrázky medvěda, obrázky medvěda ledního a hnědého, lepidlo, hrubou 
mouku, drcený kmín (nebo jiné hnědé koření), štětec, podložky 
 

 Nejprve si nad obrázky povídáme s dětmi,  
jaký je rozdíl mezi medvědem ledním a medvědem hnědým. 

 Dětem rozdáme obrázky medvědů, ty si zatím promyslí, jakého budou dělat medvěda. 
 Natřeme obrázek lepidlem a posypeme moukou, nebo kořením,  

podle toho, jakou barvu medvěda chceme mít. 
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Pracovní list (Martina Igazová) 
Medvěd - Které stopy patří medvědovi? Spočítej je. 
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Omalovánka (Petra Šolcová) 
Mýval 
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Nosorožec (Gabriela Tilečková)  Ilustrace (nosorožec): Dagmar Tomášková 
 
Nosorožec rýmu má, 
šprým si z rýmy nedělá. 
Je nerudný docela 
a výraz má do kysela. 
Než smrkati přestane, 
vyhni se mu, občane! 
 
 
 
Pohybová hra (Michael Novotný) 
Nosorožci a žirafy 
 
Dvě družstva sedí naproti sobě ve vzdálenosti cca 5 metrů. Pedagog vypráví smyšlený příběh 
(improvizace, a pokud řekne v příběhu slovo žirafa, tak žirafy honí nosorožce, a naopak. 
Družstvo, které utíká, musí doběhnout do cíle dříve, než je druhé družstvo chytí. Vítězí to 
družstvo, jejichž hráčů zůstane víc. Rozvoj rychlosti a obratnosti. 
 
 
 
Tvoření s dětmi 
Nosorožec 
Máte-li námět na tvoření s dětmi, napište nám na info@predskolaci.cz 
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Pracovní list (Hana Doležalová) 
Nosorožec 
Který nosorožec je největší / nejmenší, první / prostřední / poslední, nahoře / dole, ... 

 

 
 

 
 
 

 



Zvířata světa, která můžete potkat v ZOO  54 / 87  Pedagogický magazín Předškoláci.cz 
Martina Igazová a kolektiv    www.predskolaci.cz 
 
Omalovánka (Radoslava Hrabovská) 
Nosorožec 
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Opice (Lenka Kolísková, 7 let)  Ilustrace (orel): Lenka Hurychová 
 
Opice se houpe na laně, 
já si o ní zpívám ve vaně.  
Opice má ráda banány,  
pozvu si jí k sobě do vany. 
Budem spolu mydlit mydlinky 
až z nich budou bublinky. 
 
Opice - Šimpanz (Lenka Kupcová) 
 
Kdo to je a co tu tropí? 
Patří mezi lidoopy. 
I když na vás hloupě civí, 
chytrý je a učenlivý. 
 
Kamarádům ze své tlupy 
sbírá blechy mezi chlupy. 
Kde má tety, dědy, strýce? 
Všude možně po Africe. 
 
Šimpanzice (Dagmar Tomášková) 
 
Šimpanzice nezbednice, 
Matylda, se jmenuje. 
Ve větvích se pohupuje, 
stále něco vykřikuje. 
 
Hej! Matyldo! Postůj chvíli! 
Neutíkej do větví! 
Vždyť tě dlouho nezdržíme, 
jen se s tebou pozdravíme. 
 
Pohybová hra (Michael Novotný) 
Opičí závod 
 
Při této hře je kvůli bezpečnosti nutné dbát na dostatečně velký herní prostor (doporučuji 
školní zahradu). Dětem vytyčíme dráhu, třeba pomocí kuželů (nebo mohou běhat dokola). Děti 
pomalu běží a paní učitelka jim dává pokyny:  
„Běžíme (opice) po savaně a vbíháme do pralesa. Proti nám fouká silný pouštní vítr, tak 
nemůžeme běžet rychle. Vítr polámal větve a my je musíme přeskočit. Běžíme dál a před námi 
je křoví. Abychom se skrze něj dostali, je potřeba si pomoct rukama. Brodíme se přes velkou 
řeku Okavango a podlézáme pod větvemi“, které zasahují do řeky až několik metrů od břehu 
(pokračujte dle své fantazie).  
 
Tvoření s dětmi 
Opice 
Máte-li námět na tvoření s dětmi, napište nám na info@predskolaci.cz 



Zvířata světa, která můžete potkat v ZOO  56 / 87  Pedagogický magazín Předškoláci.cz 
Martina Igazová a kolektiv    www.predskolaci.cz 
 
Pracovní list (Hana Doležalová) 
Opice - Spočítej, kolik je opiček. 
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Omalovánka (Petra Šolcová) 
Opice 
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Panda (Hana Doležalová)  Ilustrace (páv): Radoslava Hrabovská 
 
Koukej, to je sranda, 
támhle sedí panda, 
říkal mi to Standa, 
že jmenuje se Vanda. 
 
 
Pštros (www.nevsednihratky.cz) 
 
Dlouhé nohy bez peří,  
jsou dost rychlé – uvěříš! 
Velká křídla vítr víří, 
hebounké je černé chmýří. 
Nejdelší krk mezi ptáky, 
téměř kouká mezi mraky. 
Hned ho strčí do písku, 
když nepřítel je nablízku. 
 
 
Pštros (Eliška Témová) 
 
Pštrosi světu ptáků vládnou, 
běhu rychlému rozumí. 
Mají však potíž zrádnou, 
totiž létat neumí! 
 
Když pštros něco vycítí, 
nebezpečí na blízku! 
V tu ho nápad osvítí, 
schová hlavu do písku. 
 
 
 
 
Pohybová hra (www.nevsednihratky.cz) 
Na sprintera 
 
Využijte hru na pštrosa při návratu z procházky. Motivujte děti ke krátkým závodům sprintem 
vždy k dalšímu postupovému bodu – ke stromu, ke konci cesty, k potoku apod. Schovávání 
hlavy v písku raději netrénujte! 
 
 
Tvoření s dětmi (www.nevsednihratky.cz) 
Pštros parádník 
 
Z kartonu vystřihněte obrys pštrosa. Fixy domalujte oko a zobák, tělo nechte volné. To polepte 
drobnými pírky. Pokud nemáte peří, natrhejte na malé kousky černý a bílý krepový papír a 
zmuchlané kuličky lepte po křídlech pštrosa. 
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Pracovní list (Hana Doležalová) 
Páv, panda, plameňák 
Do rámečku pod obrázkem nakresli tolik koleček, kolikrát tleskneš na název zvířete. 
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Omalovánka (Radoslava Hrabovská) 
Páv 
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Racek (Anne Clamor)   Ilustrace (racek): Lenka Hurychová 
 
Směju se turistům na výletní lodi, 
že nemohou létat a stále jenom chodí. 
A cestou ke břehu ulovím sardele, 
co prý se pod vodou tváří moc kysele. 
Létání nad mořem vždycky mne unaví, 
spočnu na ostrově, já, racek chechtavý. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohybová hra (Michael Novotný) 
Rackové! Honem zpátky na útes 
 
Všichni rackové se už nakrmili a jsou moc unavení. Zároveň se musí se včas vrátit na útes nežli 
bude tma. Jenže na útesu už není tolik místa jako dřív, protože jej obsadili další rackové a tak se 
tam všichni  už nevejdou. Ve třídě nebo herně rozložíme prostěradlo, které bude představovat 
útes. Děti (rackové) se pohybují po prostoru za doprovodu hudby. Když hudba přestane hrát, 
děti (rackové) musí co nejrychleji vběhnout na prostěradlo (útes). Dítě, které se tam nevejde, 
nevypadává ze hry, ale stává se rozhodčím a aktivním divákem. Na druhé kolo prostěradlo 
zmenšíme (útes se zmenšuje) a pokračujeme ve hře stejným způsobem. Takto hra probíhá do té 
doby, až je prostěradlo (útes) tak malé, že se do něj vejdou jen dvě děti (rackové). 
 
 
 
Tvoření s dětmi 
Racek 
Máte-li námět na tvoření s dětmi, napište nám na info@predskolaci.cz 
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Pracovní list 
Racek 
Máte-li námět na pracovní list, napište nám na info@predskolaci.cz 
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Omalovánka (Lenka Hurychová) 
Racek 
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Slon (www.nevsednihratky.cz)  Ilustrace (slon): Kateřina K. 
 
Velké nohy, velké uši, 
bílé kly mu tuze sluší. 
Chobot dlouhý místo nosu, 
udrží v něm klidně kosu. 
 
Miluje ten obr vodu! 
Často blbne v mělkém brodu, 
chobotem se stříká z nudy 
nebo v bahně válí sudy. 
 
 
 
Slepička (Dagmar Tomášková) 
 
Naše milá slepička 
snáší čerstvá vajíčka. 
Jedna, dva, tři, čtyři, pět, 
spočítané má je hned. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohybová hra (www.nevsednihratky.cz) 
Zmatený slon 
 
Zapíchněte do země kolík vysoký cca 50 cm, několik metrů od něj umístěte židli s pyramidou z 
plechovek a na zem položte klacek. Nechte malá slůňata zamotat se x-krát kolem tyče a pak se 
snažit dojít k židli, kde mají klackem shodit plechovky. Menším dopřejte málo otáček a při 
chůzi je jistěte. 
 
 
 
Tvoření s dětmi (www.nevsednihratky.cz) 
Slon jak ze žurnálu 
 
Ze čtvrtky formátu A5 přeložené napůl vystřihněte obrys slona tak, aby byl při roztažení hřbet 
spojen a nohy rozložené stály. Nechte dítě vybarvit a zatím vedle připravte chobot: 2 proužky 
barevného papíru z delší strany A4 široké cca 1 cm skládejte přes sebe jako harmoniku. Přilepte 
mezi kly. 
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Pracovní list (Hana Doležalová) 
Spojování - Jaké zvíře se schovává v obrázku? Spoj tečky a uvidíš. 
 
 



Zvířata světa, která můžete potkat v ZOO  66 / 87  Pedagogický magazín Předškoláci.cz 
Martina Igazová a kolektiv    www.predskolaci.cz 
 
Omalovánka (Petra Šolcová) 
Sloni 
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Tučňák (Hana Doležalová)  Ilustrace (tučňáci): Kateřina K. 
 
V ZOO bydlí jeden pták, 
co vypadá, že má frak, 
tučňák mu prý říkají 
a ryby mu dávají, 
on si je pak potají, 
celý den jen jí a jí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohybová hra (Michael Novotný) 
Tuleň číhá na sledě 
 
Na hrací ploše vytvoříme veliký kruh pomocí lana nebo dlouhého provazu, který bude 
představovat ledové moře. Určíme jedno nebo dvě děti (podle počtu dětí), které budou 
představovat tuleně, a ostatní děti půjdou do vytyčeného prostoru a budou představovat sledě. 
Tuleni jdou v rytmu hudby směrem ke kruhu (moři). Sledi skáčou z dřepu ven a dovnitř kruhu i 
v jeho okolí. Když učitelky hudbu přeruší (vypne ji) skočí sledi do moře, tuleň (tuleni) se 
rozeběhne a snaží se chytit sledě, kteří zůstali kolem moře. Chycení sledi se pak postaví stranou 
a po dobu zbytku hry vytleskávají rytmus hudby.  
 
 
 
Tvoření s dětmi 
Tučňák 
Máte-li námět na tvoření s dětmi, napište nám na info@predskolaci.cz 
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Pracovní list (Hana Doležalová) 
Tučňák, tuleň, tygr - Spočítej kolik je na obrázku tučňáků, tygrů a tuleňů. 
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Omalovánka (Petra Šolcová) 
Tučňák 
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Užovka (www.predskolaci.cz)  Ilustrace (užovka): Lenka Hurychová 
 
Za hlavou dva půlměsíčky, 
při plazení dělá kličky. 
Svléká kůži jako šaty 
a není to had jedovatý. 
 
Pohybová hra (Michael Novotný) 
Užovky zlodějky 
 
Dvě stejné skupiny dětí  (užovek) mají každá 
své hnízdo se stejným počtem vajíček. 
Na znamení paní učitelky si začnou vajíčka 
navzájem brát (po jednom) a přenášet je do 
svého hnízda. Vyhrává ta skupina užovek, 
která získá v časovém limitu větší počet 
vajíček. 
 
 
Pohybová hra (Lenka Štveráčková) 
Užovka 
 
Pomůcky: podložka pro miminka, odměna pro nejrychlejší užovku. 
Zaměření: koordinace pohybu, spolupráce, soutěžení, rychlost, výdrž. 
Popis a pravidla hry: Děti si rády hrají na zemi. Již malá miminka dáváme na zem, na podložku, 
snažíme se je stimulovat, podněcovat k tomu, aby zvedaly hlavičku, otáčely se, postupně se 
plazily a lezly.  
 
Tato hra je určena všem věkovým kategorií:  

 Kojence položíme na podložku na bříško.  
 Batolátko vyzveme, aby si lehlo na bříško. Vysvětlíme jim, jak dělá užovka, že se plazí a 

přitom můžeme syčet. Lehneme si proti dítěti také na břicho a říkáme krátkou říkanku: 
 
„Užovka se plazí,  (plazíme se směrem k dítěti) 
Ondrášek se mazlí.“ (řekneme jméno dítěte) 
(dáme dítěti pusinku a pohladíme po tvářičkách a nosíku) 
 

 U kojenců zvolíme kratší vzdálenost, řekneme říkanku a dáme jim pusinku, případně 
pohladíme po nosíku. 

 U batolátek zvolíme delší vzdálenost, vyzveme jej, aby se plazilo, případně lezlo, 
vzájemně si dáte pusinku a pohladíte. Děťátko, které se začíná plazit nebo lézt vás bude 
vnímat jako příjemný cíl a bude se více snažit. 

 Pro předškolní děti vyznačte start, odkud se mají začít plazit i cíl a říkejte jména dítek, 
které se plazí. Pro nejrychlejší užovku, která se plazila až do cíle nachystejte odměnu 
ve formě pamlsku, ovoce nebo hračky. 

 
Tvoření s dětmi 
Užovka 
Máte-li námět na tvoření s dětmi, napište nám na info@predskolaci.cz 
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Pracovní list (Martina Igazová) 
Užovka - Užovky by rády věděly, která z nich je nejdelší? Poradíš jim? 
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Omalovánka (Lenka Hurychová) 
Užovka 
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Velbloud (www.predskolaci.cz)  Ilustrace (velbloudi): Tereza Dotlačilová 
 
Na zádech dva hrby nosí, 
pouští chodí zcela bosý.  
Vydrží dlouho bez vody 
a zvládne dlouhé pochody. 
 
 
Velbloud (Gabriela Tilečková) 
 
Povídali velbloudi, 
že nikdy nezabloudí. 
V poušti se dobře vyznají, 
rady vám rádi podají. 
Když je poslouchat budete, 
povozí vás i na hřbetě. 
 
 

  
Pohybová hra (Michael Novotný) 
Velbloudi do oázy! 
 
Na zem umístíme do většího kruhu barevné obruče, pro každé (velblouda) dítě jednu. 
Ty představují oázy. Na povel paní učitelky se děti postaví do kruhů (oáz). Na znamení 
(bubínek, praporek, hudba) se děti rozeběhnou volně po herně (hřišti, zahradě) a na smluvený 
signál se rychle vracejí do své oázy. Každé dítě se má vrátit do své barevné oázy. Děti vybíhají a 
vracejí se do oázy pouze na znamení. Sledujeme děti, zda běhají lehce, pružně a nevrážejí 
do sebe. 
 
 
 
Tvoření s dětmi 
Velbloud 
Máte-li námět na tvoření s dětmi, napište nám na info@predskolaci.cz 
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Pracovní list (Lenka Hurychová) 
Velbloud - Najdi 5 rozdílů. 
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Omalovánka (Lenka Hurychová) 
Velbloud 
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Wapiti (Hana Doležalová)  Ilustrace (wapiti): Lenka Hurychová 
 
Nesahej tam, tytyty, 
tam je zvíře wapiti. 
Tak mě právě napadá, 
že jak jelen vypadá. 
 
Na hlavě má parohy, 
na těle krk a nohy. 
Srst na těle hnědou má, 
travičku si s chutí dá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvoření s dětmi 
Wapiti 
Máte-li námět na tvoření s dětmi, napište nám na info@predskolaci.cz 
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Pracovní list 
Wapiti 
Máte-li námět na pracovní list, napište nám na info@predskolaci.cz 
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Omalovánka (Radoslava Hrabovská) 
Wapiti 
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Zebra (www.nevsednihratky.cz)  Ilustrace (zebra): Radoslava Hrabovská 
 
Kampak kráčí tahle dáma 
oblečená do pyžama? 
Kůň to není, to je jisté, 
třením hlídá pruhy čisté. 
 
Zebří stáda víří prach, 
ze lvů občas mají strach. 
Na savanách v Africe 
prohání se divoce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohybová hra (www.nevsednihratky.cz) 
Na přechodu 
 
Na chodníku křídami namalujte pruhy užší než na klasickém přechodu. Nejdříve vysvětlete 
funkci přechodu, ale pak použijte jako hřiště – přeskakujte z bílé na bílou, pak naopak do 
mezer, ob jednu apod. 
 
 
 
Tvoření s dětmi (www.nevsednihratky.cz) 
Z bělouše zebra 
 
Na bílou čtvrtku nakreslete obrys zebry (jako koně). Z černého papíru nechte děti stříhat různě 
silné pruhy, které nalepí na trup a z bělouše tak udělají zebru. 
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Pracovní list (Radoslava Hrabovská) 
Zebra - Domaluj zebře pruhy. 
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Omalovánka (Petra Šolcová) 
Zebra 
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Želva (Dagmar Tomášková) 
 
Pomalými kroky kráčí, 
po pláži se prochází, 
želví slečna Klementýna, 
mořský proud ji provází. 
 
Nespěchá. Vždyť nemá důvod. 
Proč, by někam chvátala? 
Od pradávna je prý známo, 
že je želva pomalá. 
 
 
 
 
Žirafa (www.nevsednihratky.cz) Žirafa (Zuzana Doubravová) 
 
Dlouhý krk a dlouhé nohy, Žirafátkům velmi sluší, 
na hlavě jen malé rohy.  když koukají po kraji, 
Její tělo flekaté  dlouhý krk a krátké uši, 
na savaně potkáte.  ocasem si houpají. 
 
Ráda kouká na svět z výšky, Okusují sladké listí 
listí žvýká spíš než šišky. vysoko v korunách stromů, 
Rozhlíží se po kraji,  když však nebezpečí zjistí, 
kdo se blíží potají.  utíkají rychle domů. 
 
 
 
Žížala (Eliška Témová) O žížalách (Dagmar Tomášková) 
 
Žížala je velmi důležitá,  Každé ráno za svítání 
naší půdu provzdušňuje, žížaly se skrývají, 
ale když slunce na oblohu zavítá, před rybáři utíkají, 
cestičkami v hlíně raděj' pluje. pod kameny chvátají. 
 
Pro žížaly však hrozba číhá: Dnes, se krásně usmívají, 
kos, ježek i rybář.  velikánskou radost mají. 
Ty žížala spíše míhá,  Šeptají si při hraní: 
jenže rybář, ten s ní není žádný šprýmař! „Nejsme rybí snídaní.“ 
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Žralok (Lenka Kupcová) 
 
Kdesi v dáli u pobřeží 
žralok bílý vodu střeží. 
Malých ryb si nevšímá, 
všude kolem větší má. 
 
Když má hlad a není líný, 
troufne si i na delfíny. 
 
S obědem i s večeří 
vlny moře rozčeří. 
U nás v ZOO také žije, 
pluje velkým akváriem. 
 
 
 
Pohybová hra (Michael Novotný) 
Pozóóór žralok! 
 
Paní učitelky rozmístí po herním prostoru malé koberečky (nebo papíry A4) znázorňující 
ostrůvky v moři (ostrůvků musí být vždy o jeden méně nežli je dětí). Děti se pohybují na hudbu 
po prostoru kolem ostrůvků (ne přes ně). Když paní učitelka vypne hudbu a zakřičí: 
"pozóóór žralok!", každé dítě se snaží stoupnout si na jeden ostrůvek. Dítě, na které ostrůvek 
nezbude, vypadává ze hry. V dalším kole jeden ostrůvek z hracího prostoru odebereme a hra 
pokračuje stejným způsobem. Hra končí v momentě, kdy jsou ve hře už jen poslední dvě děti. 
 
 
 
Tvoření s dětmi (www.nevsednihratky.cz) 
Žirafí metr 
 
Potřebujete 6 ks papíru formátu A4: Z jedné A4 vystřihněte hlavu žirafy. 2 ks A4 rozstřihněte 
podélně a přilepte na dveře těsně k sobě jako krk. Ze zbylých 3 ks papíru, které dáte na výšku 
vedle sebe, vystřihněte tělo s nohama. Vybarvěte žlutou, doplňte hnědé skvrny a naznačte po 
10 cm míry. 
 
 
 
Dramatická improvizace (www.nevsednihratky.cz) 
Madagaskar 
 
Vypůjčete si postavičku žirafy Melmena z filmu Madagaskar a zahrajte si hru na hypochondra. 
Vysvětlete dítěti, co to slovo znamená, a pak už jen předstírejte všechna možná zranění, aby 
Vás malý lékař mohl vyléčit. 
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Dobroty pro děti (www.mlecny-bar.blog.cz) 
Žirafy - Návod na přípravu palačinek 
 
Potřebujeme: 1-2 vejce, špetku soli, 4dkg 
cukru nebo 1-2 sáčky vanilinového cukru, 
20dkg hladké nebo polohrubé mouky, ½ litru 
mléka, olej na vymaštění pánve 
 
Příprava těsta: Celá vejce rozšleháme ruční 
metlou s cukrem, solí a lžící mléka do pěny. 
Přisypeme část mouky a přilijeme část mléka a 
šleháme dál. Nikdy nedáváme hned všechnu 
tekutinu, aby se nevytvořily žmolky. Od 
hustšího těsta postupujeme za stálého míchání 
k řidšímu přiléváním mléka. Těsto necháme chvíli odpočinout. 
 
Postup: Pánev si předem rozehřejeme, pak ji dobře peroutkou vymastíme, nalijeme na ni malou 
sběračkou těsto, které otáčivým pohybem pánví rozlijeme po celém jejím povrchu. Po upečení 
po jedné straně palačinku od pánve uvolníme lopatkou a obrátíme. Upečeme po druhé straně a 
hotové palačinky naskládáme na sebe. 
 
Tvar žirafky vykrajujeme kulatým nožem podle předem nakreslené šablony nebo příslušným 
vykrajovátkem. Vykrajovátko umístíme tak, aby barevné skvrny na palačince ladily s kůží 
žirafky. 
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Pracovní list (Martina Igazová) 
Žirafa - Žirafy se do sebe zamotaly. Dokážeš je rozmotat? 
 
  A B C D
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Omalovánka (Petra Šolcová) 
Žirafa 
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