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Ref.  M27420, M27423, M27428, 

M27429, M27430 

SADA ZVÍŘAT - domácí  

 

PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGA 

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/ 

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 
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 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 

kozou..), 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.    

(Já jsem zvíře, které žere trávu a dává mléko, kdo jsem?...) 

 

Popis a charakteristika domácích zvířat 

 

VEPŘ    Délka:   1-1,5m 

    Výška:   70cm 

    Hmotnost:  120kg 
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    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. 

 

BÝK    Délka:   2,5m 

    Výška:   1,2-1,3m 

    Hmotnost:  600kg 

    Býložravec 



              Výhradní dovozce a distributor pro ČR a Slovensko 

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a Slovensko 

DZM s.r.o., Panská 133, 783 91  Uničov,  dzm@sendme.cz   4 

    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. 

 

OVCE    Délka:   1m 

    Výška:   1m 

    Hmotnost:  60kg 
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    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. 

 

KOČKA   Délka:   40cm+ocas 

    Výška:   20-25cm 

    Hmotnost:  2,5 - 5 kg 
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    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. 

 

SLEPICE   Délka:   35-40cm 

    Výška:   35cm 

    Hmotnost:  4kg 
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    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.  

 


