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DOMÁCÍ ZVÍŘE 

Je to zvíře chované člověkem. 

Pro užitek (maso, mléko, kůže, 

vajíčka, peří, vlna) – 

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA 

Zvířata chovaná jako 

DOMÁCÍ MAZLÍČCI. 

Zvířata chovaná ke sportovním 

účelům (kůň, pes, holub). 



HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA : 

Žijí na farmě. Každý má svůj příbytek a jsou člověku různě prospěšná. 



 RODINY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT: 

Každé mládě má svého tátu – samce a mámu – samici. 

Pojďme na návštěvu k zvířecím rodinám. 



DO STÁJE KE KONÍM 

 táta – samec – hřebec (kůň)  máma – samice – kobyla 

mládě - hříbě 



DO KRAVÍNA KE KRAVÁM 

 táta – samec – býk  máma – samice - kráva 

mládě - tele 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/St%C3%A1j_v_Bore%C4%8Dnici_%28001%29.JPG
http://images.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=bBNZ_qyGgSkZQM&tbnid=UN8Kx-RIfM3DnM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AStachy%2C_kr%25C3%25A1vy_odpo%25C4%258D%25C3%25ADvaj%25C3%25AD_na_louce.jpg&ei=1zhlUdTqHYLGPbWugYAF&bvm=bv.44990110,d.bGE&psig=AFQjCNG1jtW1aUCvwHjRUoj91Mri3tOnrg&ust=1365674525556259


DO CHLÍVKU KE KOZÁM 

 táta – samec – kozel  máma – samice - koza 

mládě - kůzle 



DO VEPŘÍNA ZA PRASATY 

 táta – samec – kanec  máma – samice - prasnice 

mládě - sele 



DO OVČÍNA ZA OVCEMI 

 táta – samec – beran  máma – samice - ovce 

mládě - jehně 



DO KURNÍKU KE SLEPICÍM 

 táta – samec – kohout  máma – samice - slepice 

mládě - kuře 
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A NAKONEC ZA HUSAMI 

 táta – samec – houser  máma – samice - husa 

mládě - house 
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METODICKÝ LIST 
1. Učitel postupně prochází jednotlivé stránky s dětmi a doprovází slovem.  

 

2.  Snímek č. 2 

      Nejprve si řekneme, co jsou to domácí zvířata a zkusíme vyjmenovat všechny, které známe. 

 

3. Snímek č. 3 

      Vymezíme si pojem hospodářské zvíře. 

 

4. Snímek č. 4 - 11 

    Postupně si pojmenujeme celé rodiny  zvířat. Zkusíme si říci, co kdo žere a proč tyto zvířata chováme. 

 

5 . Na závěr si děti  mohou udělat pracovní list. Rozstříhají si jednotlivé obrázky a hrají na farmu. Navzájem si tvoří 

      farmy s jedním druhem zvířete. Nakonec si nalepí k sobě samce, samici a mládě.  
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TERASOFT – kolekce 320 000 plně barevných a volně šiřitelných obrázků, fotografií a klipartů 
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Seřaď rodinky tak, aby byl první samec, potom samice a nakonec mládě. Rozstříhané 

obrázky pojmenuj, seřaď a nalep. 
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