
 

 

     Ahoj milé děti, zdravíme vás ze školky. Doufáme, že se máte dobře, jste 

zdraví a užíváte si začátek jara. Počasí je stále aprílové a spíše to vypadá, že 

se zima vrátila. Ale jaro je tu a již brzy snad ukáže, jak umí být 

krásné…Stále se nemůžeme potkat ve školce, ale připravili jsme pro vás 

zajímavé činnosti na téma „planeta Země, Jungle.“ Aktivity navazují na 

činnosti připravené v MŠ v daném týdnu. 

Pěkné dny, mějte se krásně.  

S pozdravem Andrea Filáková 

 

 
 

Rozumová výchova: 

 

Jungle: 
-doporučujeme rozhovor nad encyklopedií, či knihou 

Můžeme jí také říkat PRALES. Říká se o něm také - „plíce naší planety 

Země“ – víte proč? Je v něm neustále teplo a vlhko (mokro) a vyprodukuje 

nejvíce kyslíku.  

Najdeme ho např. v Americe, Asii, Africe a Austrálii. Nejznámější je 

Amazonský deštný prales. Je nejbohatší na zvířata (fauna) a rostliny 

(flóra). 

Obyvatelé jungle jsou např.: had, brouk, pták, opice, tygr, žába (speciální 

jsou pralesničky), motýl, netopýr, nosorožec, hroch, krokodýl, ryba, želva a 

jiné. 

Velmi ohrožený je nosorožec! 

Roste zde velké množství druhů stromů, keřů, orchidejí, kapradí a mechů. 

Je pro naši planetu velmi důležitý, ale bohužel ho ubývá! Je třeba ho 

chránit před velkým kácením, požáry a pytláky! 

 

 

 

Rozhovor s dětmi-kladení otázek: 



Jak se jiným slovem řekne jungle? Kde se na planetě zemi nachází? Co v ní 

žije? Co je to pralesnička? Jaké zvíře je v něm jedno z nejohroženějších a co to 

znamená? Kde můžeme u nás v ČR tato zvířátka uvidět? – opište slovo ZOO na 

papír a namalujte pod nápis zvířátko, na které se tam chodíte rádi dívat. 

Zvuky divokých zvířat pro nejmenší: 
Divoká zvířata - Zvuky divokých zvířat pro děti - YouTube 

 

Poznávej zvířátka: 

 

 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bwMrhnrmGl0




Hudební výchova: 

 

• poslech zvuků jungle: pohodlně si lehni, zavři oči a zaposlouchej se-

relaxuj a poznávej co slyšíš: 

Best Relaxing Jungle Sounds Tropical Amazon Rainforest With Distant 

Thunder 3 Hours Long ! Chillout - YouTube 

-zkus napodobit zvuky některých zvířat, které slyšíš 

• poslech s pohybem: 

Míša Růžičková - Sloník Toník (Cvičíme s Míšou 4) - YouTube 

-zazpívej si a zatancuj si jako sloník Toník 

- nauka písně: :“Jeleni“-nenechte se zmást názvem… 

Jeleni - YouTube 

 

Text: 

Jeleni 
(Petr Skoumal) 

Máme doma krokodýla ve vaně, 
chová se k nám strašně nevychovaně - 
jednou křičí, že je v suchu, 
pak zas, že má vodu v uchu, 

celý den si pouští sprchu, 

ještě nám ji porouchá- 

kolikrát si říkám v duchu: 

měl bych radši koloucha. 
Kolouch totiž, to je zvíře neškodné, 

jistě tolik neutratí za vodné, 

nepustoší zařízení koupelen, 

hlavně ale časem z něho je - jelen. 
Ale ten náš zatracený krokodýl, 

co už toho rozmlátil a poškodil! 
Nikdy se v nic pořádného nezmění- 

už jsme z něho doopravdy jeleni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fHWhebFt_r0
https://www.youtube.com/watch?v=fHWhebFt_r0
https://www.youtube.com/watch?v=gIxsLSJCwmo
https://www.youtube.com/watch?v=YYXTzLKXWYA


Literární výchova: 

 

Nauka básně:  
-vyberte si jednu a naučte se ji  

 

 

Žába leze po žebříku 
-ideálně spojte s pohybem k říkance – viz. pohybová výchova 

 

Žába leze po žebříku 

natahuje eletriku, 

nejde to, nejde to, 

necháme to na léto! 

 

Žába 

Žába skáče po blátě, 

koupíme jí na gatě. 

Na jaký, na jaký, 

na zelený strakatý. 
 

Poslech pohádky s porozuměním: 

Nejmenší slon na světě (3), večerníček - Jak se Bedříšek přestal bát, (3D 

animace), 2013 - YouTube 

• podívej se na tento díl příběhu z Nejmenšího slona na světě a odpověz na 

tyto otázky: 

-Jaký úkol dostal Bedříšek od tatínka a splnil ho? Koho potkal v pralese a 

jak se jmenoval? Bojíš se něčeho? Existují bubáci? 

Jak se člověk může odnaučit bát? 

Koho potkal v pralese? 

Typ na četbu knihy: „Kniha džunglí“, Rudyard Kipling 

 

Pohybová výchova: 

 

• dramatizace - hádanky – dávejte dítěti hádanky co má ztvárnit pohybem – 

zvířátka z jungle (např.had, tygr, pták, motýl, opice, krokodýl, aj.) 

• plameňák – stoj o jedné noze (střídavě na jedné a pak druhé) 

• had – plaz se po zemi, stoč se do klubíčka 

• opička-chůze po vnější straně chodidel – prevence plochých nohou 

• jógová pozice:  

https://www.youtube.com/watch?v=OHQJI3_zQe0&list=PLTHuqoc0y_Xw5j3XRYfvZRwB5gmbKFMTe&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=OHQJI3_zQe0&list=PLTHuqoc0y_Xw5j3XRYfvZRwB5gmbKFMTe&index=3


Kobra 

 
Motýl: 

 



Výtvarná a pracovní výchova: 

 

„Jungle“ – nakresli/namaluj jungli. Zkus zajímavým způsobem ztvárnit 

toto téma. Fantazii se meze nekladou.  

Rozhodli jsme se zapojit do výtvarné soutěže, kterou pořádá ZUS Řevnice. 

Podrobnosti najdete na: ZUŠ Řevnice_13 ročník výtvarné soutěže / ZMĚNA | 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘEVNICE (zus-revnice.cz) 

! Hotové práce, označené celým jménem dítěte + věk, můžete předat své 

třídní učitelce, která je bude posílat v kompletu za celou třídu.  

 

Maska na obličej: 

-vyber si masku, vystřihni a vymaluj. Můžeš si doma zahrát se zvířátky 

divadýlko. 

 

 

 

https://www.zus-revnice.cz/?p=8390
https://www.zus-revnice.cz/?p=8390


 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krokodýl: 

 
 

 

 

 

 



Pracovní list - Déšť v pralese: 

-obtáhni kapičky vody, vodorovné čáry na palmě a vybarvi. 

 

 

 
 

 



 

Omalovánka pro radost.:) 


