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Ref.  M 25140  

SADA ZVÍŘAT /divoká i domácí/ 

 

 

PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGA 

 

Tato příručka je schválená a 

doporučená Mezinárodním institutem pro výrobu didaktických pomůcek a hraček AIJU. 

Hra je určena dětem od 3 let.  

Samozřejmě cesty, kterými může být hra využita ve vzdělávacích zařízeních mohou být 

různé. 

Hračky a hry se proto mohou stát neobyčejně cennou pomocí pro pedagoga, pamětlivého 

výhodnosti práce při výchově a vzdělávání s předměty. Tato práce se stává dynamickou a 

velmi atraktivní pro dítě. 

 

Zvířátka z farmy - ústní vyjadřování, sociálně pedagogické aspekty 

 

Postup práce: 

Výuka charakteristických vlastností zvířat, která žijí blízko dětí a rozvíjení slovní zásoby dětí. 

Obsah práce: 

Výuka o zvířatech na farmě, rozpoznávání zvířat a jejich správné pojmenování. 

Poslouchání a porozumění příběhů o zvířátkách z farmy. 

Zaměstnání: 

Vysvětlení základních vlastností zvířat, které žijí s lidmi na farmě - např. kůň, slepice,... 

Člověk je postupně zdomácněl, protože je využívá, mnohé z nich usnadňují lidem život a 

práci, např. kůň  /dříve byl používán pro přepravu a pro práci na poli/ 
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Ostatní zvířata např. slepice nebo kráva, dávají člověku podstatnou část potravy - mléko, 

vejce,...maso. 

Předveďte dětem rozdílná zvířata žijící na farmě a ukažte jejich charakteristické znaky : 

 kůň  husa  kohout  koza 

 ovce  krocan  vepř  vepř 

 kráva  králík  slepice   

Vyprávějte příběhy, které charakterizují tato zvířata. 

Pedagog vypráví příběh a kdykoliv uvede jméno zvířátka, ukáže dětem jeho figurku, děti 

vysloví nahlas jeho jméno. 

/Např....jednou, kdysi dávno byl..(pedagog ukáže koně..), který žil na farmě s ..(ukáže 

králíka..), na konci zaměstnání se pedagog zeptá dětí na jejich nejoblíbenější zvíře, žijící na 

farmě. 

 

Zvířátka z farmy - hudební vyjadřování: 

Používat napodobení charakteristických zvuků pro zvířata, které žijí na farmě.  

Pedagog se ptá dětí, jaké zvuky jsou charakteristické pro zvířátka z farmy, např. kůň-řehtá 

pes-štěká, ... na konci zaměstnání můžete zpívat s dětmi písničky o domácích zvířátkách. 

 

Zvířátka z farmy - hudební a mimické vyjadřování: 

Pedagog rozdělí třídu na skupinky a každá skupinka má za úkol co nejlépe předvést určená 

zvířátka i s charakteristickými zvuky. 

 

Zvířátka z farmy - slovní vyjadřování: 

Pedagog předvede postupně všechna zvířata z boxu a učí děti, kde zvířata žijí (kurník,stáj..), 

typ potravy (píce, maso,...), jak žijí (stádo, hejno...). 

Problém může být s oslem, dříve byl používán pro přepravu, ale automobily postupně 

nahradily tuto funkci osla. Osel je nyní v nebezpečí vymření, proto jej nejvíce uvidíme v zoo. 

Na závěr tohoto zaměstnání pokládá pedagog otázky a děti odpovídají.    
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(Já jsem zvíře, které žere trávu a dává mléko, kdo jsem?...) 

DIVOKÁ ZVÍŘATA 

Objasněte rozdíly mezi zvířaty a jejich domovy. 

Předveďte dětem figurky zvířat a vysvětlete, co je jejich přirozené prostředí, např džungle,... 

Vysvětlete dětem rozdíly v typu potravy pro divoká zvířata, např. slon - býložravec,  lev - 

masožravec. 

Děti pak mají za úkol rozdělit zvířata na býložravce a masožravce. 

Děti určují, která zvířata mohou vidět v zoo nebo v cirkusu. 

Pedagog nakreslí na papír nebo tabuli džungli nebo cirkus a děti přikládají figurky zvířat do  

určitého prostředí. 

Pak následuje: - hudební vyjádření  

                         - hudební a mimické vyjádření 

                         - slovní vyjádření, otázky 

 

Popis a charakteristika divokých zvířat 

 

HNĚDÝ MEDVĚD  Délka:   2-4m 

    Výška:  1m 

    Hmotnost:  300-1000kg 

    Dožívá se:  30let 

    Všežravec 

    Výskyt:  Severní Americe, Evropě, Asii 

Hnědý medvěd je vysoce inteligentní zvíře a adaptoval se v mnoha prostředích.Navzdory 

jeho jménu může mít různé zbarvení srsti, od černé až po žlutou nebo temně 

červenou.Stejně jako člověk je i medvěd všežravec, žere vše, lesní malá zvířata, ryby, oříšky, 

kořínky. 
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OPICE MAKAK  Délka:   60cm 

    Hmotnost:  6-7kg 

    Dožívá se:  20-25let 

    Všežravec 

    Výskyt:   Indie, Afganistan, Čína, Vietnam. 

Mnoho opic žije v tropických oblastech, tento makak se velmi dobře adaptoval na oblasti s 

mírným nebo chladnějším podnebím. Jejich dorůstající je chrání před chladem na podzim a v 

zimě. Na jaře pelichá. Žijí ve skupinách 20-70 členů a jejich společnost je hierarchicky 

členěná. 

 

LEV AFRICKÝ- lvice  Délka:   2,75m + 75cm ocas 

    Výška:   85cm 

    Hmotnost:  225kg a více 

    Dožívá se:  16-20 let 

    Masožravec 

    Výskyt:   Afrika - savany,stepi 

Perfektně vybavený lovec svou kořist pronásleduje obrovskou rychlostí, uchvátí svými drápy, 

pravidelně pronásleduje gazely, zebry,... 

Lvice jsou velmi starostlivé matky svých mláďat. 

 

SLON AFRICKÝ  Délka:   6-7,5m včetně chobotu 

    Výška:   2,5-3,5m 

    Hmotnost:  4-6tun 

    Dožívá se:  60-70 let 

    Býložravec 

Výskyt:  Afrika, může žít v mnoha odlišných oblastech 

jako džungle, savana, step, u jezer, řek, apod... 
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Pro slona je charakteristický chobot a kly. Oboje používá pro svou obranu před nepřítelem. 

Chobot je uzpůsoben k pití, slon je schopen do chobotu nasát až 9litrů vody. 

 

HROCH   Délka:   3,8-4,5m +50cm ocas 

    Výška:   1,5m 

    Hmotnost:  2 200-3 000 kg 

    Dožívá se:  40-50 let 

    Býložravec 

Výskyt:  Afrika v oblasti Etiopie, Keni, blízko řek, jezer a 

bažin. 

Hroch tráví velkou část času ve vodě nebo leží na břehu blízko vody. Vychází z vody jen když 

potřebuje obalit svoje tělo blátem, aby zabránil slunečním paprskům rozpraskat jeho kůži. 

Navzdory své velikosti a hmotnosti dokáže vyvinout rychlost až 40km/hod. když prchá před 

nepřítelem. 

 

AFRICKÝ LEV  Délka:   2,85 + 80cm ocas 

    Výška:   95-110cm 

    Hmotnost:  225 kg a více 

    Dožívá se:  16-20 let 

    Masožravec 

    Výskyt:   Afrika, savany a stepi. 

Říká se, že lev je pyšné a arogantní zvíře - král zvířat. Přísně si ochraňuje svá teritoria. 

 

ČERNÝ PANTER  Délka:   1,5m + 90cm ocas 

    Výška:   70cm 

    Hmotnost:  80kg 

    Dožívá se:  23 let 
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    Masožravec 

    Výskyt:   Džungle Afriky, Asie. 

Černý panter je ve skutečnosti leopard - oba mají společné předky. Charakteristickým 

znakem je černá srst. Tráví mnoho času na větvích stromů. Je to velmi rychlý a úspěšný lovec. 

 

PANDA VELKÁ  Délka:   1,8m 

    Hmotnost:  140kg 

    Býložravec 

    Výskyt:    Západní Čína a Tibet 

Ačkoliv lidé si myslí, že Panda je medvěd, protože tak vypadá, Panda Velká patří k rodině 

mývalů. Její domov je velký, oblíbenou potravou jsou bambusové výhonky. Panda šplhá po 

stromech a tráví tam až 12 hodin denně. Je to vysoce ohrožený druh. 

 

TYGR    Délka:   2,8m + ocas 

    Výška:   1,1-1,2m 

    Hmotnost:  225-250 kg 

    Dožívá se:  15-20 let 

    Masožravec 

    Výskyt:   Sibiř, Indie, Indonésie 

Tygr je statný a silný a má pověst divokého a nebezpečného lovce. Žije osaměle a přibližuje 

se pouze ke své družce, aby potom šli společnou cestou. Loví v noci, loví tiše, používá 

moment překvapení, skočí na svou oběť. Charakteristický je pro něj tygří řev, který může být 

slyšet až 3km daleko. Nyní je na seznamu ohrožených druhů. 

 

NOSOROŽEC   Délka:   3m-3,7m +70cm ocas 

    Hmotnost:  1-2 tuny 

    Výška:   1,7m 

    Býložravec 
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    Výskyt:   Střed a východ Afriky 

Říká se, že je to samotář a podivín. Mezi jeho zvláštní „přátele“ patří buvoli a gazely a malí 

ptáci, kteří mu odstraňují z kůže hmyz a používají ho jako dopravní prostředek. 

Nosorožci milují povalování se v bahně. 

 

ZEBRA   Délka:   2,4m 

    Výška:   1,5m 

    Hmotnost:  300kg 

    Býložravec 

    Výskyt:  Jižní Afrika 

Zebra je uzavřená skupina pocházející z koně. Je známá především svou bílou kůží s temnými 

nebo tmavě hnědými pruhy. Živí se výhradně trávou, jejich největším nepřítelem v afrických 

savanách jsou lvi, leopardi a hyeny, pro které jsou zebry zvláštní pochoutkou. 

 

POLÁRNÍ MEDVĚD  Délka:   2,5m 

    Výška:   1,5m 

    Hmotnost:  450-800kg 

    Dožívá se:  34 let 

    Všežravec-preferuje maso 

    Výskyt:  Antarktida a Severní pól 

Polární medvěd je charakteristický svým tlustým bílým nebo nažloutlým kožichem. 

Je perfektně uzpůsoben na arktické podnebí, na ledovou vodu, ve které dokáže plavat velmi 

dlouhé vzdálenosti. Polární medvěd je také výborný potápěč. Je na seznamu ohrožených 

druhů. 

 

GORILA   Stojící výška: 1,8m 

    Hmotnost:  200kg  
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    Dožije se:  34 let v zajetí 

    Býložravec 

    Výskyt:  Střední Afrika 

Charakteristické pro gorily je jejich silné svalnaté tělo a černý kožich. Žijí klidný a 

mírumilovný život bez nepřátel, kromě člověka a leoparda. 

Tráví mnoho času jídlem a odpočíváním ve svém přesně vymezeném prostoru. 

Své silné čelisti a ostré špičáky používají pouze při zastrašování ostatních zvířat a nepřátel.   

 

ŽIRAFA   Délka:   3,5 - 4m + 1m ocas 

    Výška:   5-6m 

    Hmotnost:  950-1 300kg 

    Dožívá se:  25-30let 

    Býložravec 

    Výskyt:  Africké savany, stepi, lesy 

Velmi krásné a veliké zvíře s dlouhým krkem a nohama. Okusují vysoké stromy, při pití musí 

roztáhnout přední nohy, aby udržela rovnováhu. 

 

VLK    Délka:   70cm + ocas 

    Výška:   80cm 

    Hmotnost:  60kg 

    Masožravec 

    Výskyt:  lesní oblasti Evropy, Asie a Severní Ameriky 

Vlk je příbuzný zdomácnělých psů. Žije ve smečce, která je vysoce organizovaná. Je rychlý a 

výborný lovec a je schopen ulovit zvíře daleko větší, než je on sám, např. jelena, divokého 

kance,...zaútočí i na hnědého medvěda. 

 

Popis a charakteristika domácích zvířat 
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VEPŘ    Délka:   1-1,5m 

    Výška:   70cm 

    Hmotnost:  120kg 

    Všežravec 

    Výskyt:   všude na světě 

Zdomácnělý vepř pochází z Euroasijského domácího prasete. Protože člověk vepře využívá, 

najdeme vepře všude na světě. Vepři jsou krmeni zbytky potravin. 

 

KRÁLÍK   Délka:   40cm 

    Výška:   15cm 

    Hmotnost:  2 kg 

Býložravec 

    Výskyt:   všude na světě 

Zdomácnělý králík je příbuzný divokého králíka a je známo více než 50 plemen. 

Jejich srst je zbarvena od černé barvy až po bílou. Mají dlouhé uši, rozštěpený horní pysk a 

silné dlouhé zadní nohy. Pomocí těchto nohou snadno hopká. Člověk využívá maso a 

kožišinu. 

 

KRÁVA   Délka:   2,3m 

    Výška:   1,2m 

    Hmotnost:  500kg 

    Býložravec 

    Výskyt:   mnoho regionů na světě 

Kráva je velké domácí zvíře. Je bohatým zdrojem mléka a masa, nadojí až 25 000litrů mléka 

za rok. 
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BÝK    Délka:   2,5m 

    Výška:   1,2-1,3m 

    Hmotnost:  600kg 

    Býložravec 

    Výskyt:   mnoho regionů na světě 

Býk byl využíván člověkem již dávno v historii jako zvíře na přepravu nákladu a jako důležitý 

zdroj kůže. Býk má velké těžké a silné tělo a krátký krk. Také má velký nos, kterým dokáže 

výborně větřit. Nicméně velmi působivým rysem tohoto zvířete jsou velké zahnuté rohy. 

 

KŮŇ    Délka:   2-3m 

    Výška:   1,5m 

    Hmotnost:  300kg 

    Dožívá se:  10 let 

    Býložravec 

    Výskyt:   na celém světě 

Zdomácnělého koně člověk využívá již 400let a byl používán k přepravě nákladu. V 

zemědělství známe tři základní druhy koně: poník, orientální kůň - využívá se pro dostihový 

sport - a westernové koně, které se nejvíce chovají. 

 

KOZA DOMÁCÍ  Délka:   1m 

    Výška:   60cm 

    Hmotnost:  50kg 

    Dožívá se:  10 let 

    Výskyt:  na celém světě 

Kozy jsou extrémně otužilé vůči chorobám a jejich chov je snadný, protože jsou nenáročné. 

Mají dva rohy, které se stáčejí směrem dozadu, drsnou chlupatou kůži a štětinaté vousy na 

bradě. Nejvíce se kozy využívají k dojení mléka, ze kterého se vyrábí sýr, ke zpracování kůže a 

někde na světě se využívá i jejich maso. 
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OVCE    Délka:   1m 

    Výška:   1m 

    Hmotnost:  60kg 

    Býložravec 

    Výskyt:   na celém světě 

Ovce a kozy byly jako první zvířata ochočeny a zdomácněly před více než 12 000 lety. Díky 

křížení je známo více než 450 druhů ovcí. Jsou pěstovány pro vlnu, mléko a maso.  

Jsou schopny se aklimatizovat na všechna podnebí a žijí na celém světě. 

 

KROCAN   Délka:   75cm 

    Hmotnost:  15kg  

    Výška:   55cm 

    Všežravec 

    Výskyt:  celý svět, kromě Antarktidy a Polynésie 

Krocan je typický pták z farmy s krátkým zahnutým zobákem. Jeho hlava a krk jsou červené, 

stejně jako vole visící z jeho krku. Krocan je velký těžký pták, který tráví spoustu času na 

dvoře a létá jen na velmi krátkou vzdálenost. 

 

OSEL    Délka:   1,7m 

    Výška:   1,5m 

    Hmotnost:  250kg 

    Býložravec 

    Výskyt:   Evropa, Asie, Afrika 

Osel je menší než většina ostatních koní, má dlouhé uši a krátkou hřívu. Osel byl jeden z 

prvních zdomácnělých zvířat v minulosti. Jsou vděční za lidskou péči a pozornost, dovedou 

být hraví. Vzužívali se na přepravu břemen. Umí být umíněný a tvrdohlavý, když s ním lidé 

špatně zacházejí. Patří mezi ohrožené druhy. 
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KOČKA   Délka:   40cm+ocas 

    Výška:   20-25cm 

    Hmotnost:  2,5 - 5 kg 

    Dožívá se:  10let 

    Všežravec 

    Výskyt:   po celém světě 

Domácí kočky jsou vcelku inteligentní a samostatná zvířata, která milují lidskou společnost, 

ale nerady poslouchají své pány. Jejich srst je hebká a lesklá a mají na hlavě trojúhelníkové 

uši.Další znaky - dlouhé vousy a ostré drápy. 

 

HUSA    Délka:   80cm 

    Výška:   50cm 

    Hmotnost:  6kg 

    Všežravec 

    Výskyt:  Evropa 

Výrazný rys husy jej její bílé atraktivní peří. Mezi prsty má plovoucí blánu, která jí pomáhá při 

plavání. ačkoliv je menší než vodní kachna.Tyto plovoucí blány je však zase činí 

nemotornými, když se procházejí po zemi.Husám se dobře daří v mokrém prostředí, chovají 

se především pro peří, maso a výborná husí játra. 

 

PES    Dožívá se:  10-15 let 

    Masožravec, všežravec 

    Výskyt:  po celém světě 

Lidská společnost zná psy již od prehistorie. Ačkoliv jsou stále otazníky kolem jejich původu, 

jsou pravděpodobně následníky vlků. Mají velmi ostré zuby a třebaže jejich základním 

pudem je masožravost, v lidské společnosti jsou všežravci. Psi jsou skvělí běžci, jazyk 

používají k místnímu chlazení, protože se nepotí. Mají rovněž vynikající čich a sluch. 
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SLEPICE   Délka:   35-40cm 

    Výška:   35cm 

    Hmotnost:  4kg 

    Všežravec 

    Výskyt:   na celém světě 

Slepice žije na slepičích  farmách, raději běhá, než by létala. Pohybuje se v menších 

pracovních skupinkách. Na hlavě má malý hřebínek, na zadečku malý ocas. 

Lidé slepice chovají již tisíce let, vyvíjely se podle toho, čím se krmily. 

 

KOHOUT   Délka:   50cm  

    Hmotnost:  5kg   

    Výška:   40cm  

    Všežravec 

    Výskyt:  na celém světě   

Kohout je na první pohled atraktivnější než slepice.Je barevnější a je pro něj charakteristický 

červený hřebínek a lalok visící pod zobákem a dlouhá barevná ocasní pera. 

 

 


