ÚKOL Č. 21
Milé děti, dneska nás čeká povídání o posledním domácím zvířátku. Je to zvíře, o kterém se říká, že je
nejlepší přítel člověka. Slyšeli jste to už někdy? Víte, o kom mluvím?

Ano, správně, zase jste uhádli! Řeč je o psech!

Milé děti, tímto vás zdraví paní učitelka Anetka s jejím pejskem Charlim. A zdraví také všechny vaše
pejsky, protože ví, že spousta z vás má tyto mazlíky doma (např. Atillu, Piškota, Katynku, Lauru
s Egonkem, Juli, Timyho, Basťu, a prostě všechny ostatní hafany!)

Úkol č. 1
Než se pustíme do dalších úkolů, měli bychom se o pejscích něco dozvědět. Přidám vám sem jako
vždy obrázek, na který se podívejte a zkuste říct vše, co víte o pejscích.

Jak se říká mláděti psa? (štěně)
Jak se jmenuje samice psa? (fena)
Kde žije pes? (s lidmi doma, na zahradě, v boudě)
Čím se živí psi? (maso, kosti…)
K čemu je dobrý pes? (hlídač, na mazlení, velcí psi mohou sloužit k nahánění ovcí)
Prohlédni si stopu psa, čím se liší od kočičí?
Jak dělá pes?
Jaké může mít pes barvy?

Úkol č. 2
Tak děti, už víme i něco málo o pejscích, a tak můžeme přejít k dalšímu úkolu. Určitě má hodně z vás
doma nějaké zvířátko. Nemusí to být jen pejsek, někteří máte třeba kočku, možná králíka, morče,
ovce, slepice, koně atd…
Vybavte si co nejlépe, jak váš mazlíček vypadá. Jakou má barvu, kolik má nohou, jaké má uši,
čumák,… Pokud si nemůžete na něco vzpomenout a váš mazlíček zrovna někde běhá, najdete si
nějakou jeho fotku a nechte si ji před sebou.

Vy totiž budete malovat své domácí zvířátko.
A že někdo z vás nemá doma žádné? Vůbec nevadí! Ti, kteří doma nemají žádného mazlíčka si
namalují takové zvířátko, jaké by jednou chtěli mít.

Nachystejte si papír a věci, které k tomu budete potřebovat. Nechám na vás, čím budete chtít
malovat. Někdo použije třeba pastelky, někdo fixy, někdo si nejprve namaluje obrys tuší či černým
fixem a pak vymaluje barvami, někdo si vezme voskovky… Výběr nechám na vás.
Podmínkou je, aby byl celý obrázek vybarvený a u zvířátka bylo nějaké pozadí.
Starší z vás mohou na obrázek připsat jméno vašeho zvířátka. Poproste maminku/tatínka, aby vám
napsali předlohu a vy si ji přepíšete.

Ve školce si potom uděláme z obrázků výstavku 😊

Úkol č. 3
SUDOKU
V pracovním listě jsou čtyři hlavní čtverce, v každém z nich jsou čtyři políčka. V některých políčkách
jsou zvířátka, v některých chybí. Vaším úkolem je doplnit do čtverců zvířátka tak, aby se žádné zvíře
neopakovalo v řádku, ani ve sloupci.
Když si to tedy nakonec zkontrolujete, v každém sloupci bude pes, kočka, slepice a králík. A také
v každém ze čtyř hlavních čtverců budou přesně tato zvířata a žádné se nebude opakovat.
Dole pod Sudoku máte tabulku, ve které je každé zvíře dvakrát. Zvířátka si nastříháte na čtverečky a
poté budete umísťovat. Nejprve je zkuste rozmístit na nečisto, pokud si budete jistí, že je vše
správně, zvířátka nalepte.
Nakonec si všechna zvířátka můžete vybarvit.

