
Cílová skupina
• děti od 6 let

• v úpravě pro menší děti je třeba  

  více času

• skupina max. 12 – 14 dětí

Délka 
cca 30 minut s dětmi, které už 

druhý jazyk trošku ovládají, jinak 

naplánovat více času

Zvířecí šou

Cíle

• naučit se pojmenovat zvířata a zvířecí zvuky

• naučit se písničku s pohybem

Materiál

• čtvrtky s obrázky zvířat, které se děti mají naučit (cca 5 – 6)

• CD s rychlou muzikou, přehrávač CD

• obrázky na vybarvení pro děti

Průběh

Děti sedí v kroužku.
• 1. a) Vedoucí si vezme čtvrtku s obrázkem zvířete a zeptá se „Co je to?“, děti 

odpovídají, resp. vedoucí jim pomáhá odpovědět. 
 
b) Vedoucí nechá čtvrtku kolovat: Na otázku „Co je to?“ děti vždy odpoví „To 
je…“, až se obrázek vrátí zase k vedoucímu. 
 
c) Vedoucí se zeptá: „Jak dělá (to zvířátko)?“ – Děti odpoví zvukem, který 
vydává dané zvíře. Můžeme při tom vysvětlit rozdíly mezi jazyky. 
 
d) Děti se pohybují po místnosti a vydávají zvuk a dělají pohyby typické pro 
dané zvíře (např. kachnička – ga, ga, kolébavé krůčky). 
 
e) Vedoucí pověsí obrázek zvířete v místnosti tak, aby jej všichni viděli. 
 
Postup 1. a) – e) se opakuje tak dlouho, dokud nevisí na stěně všechny 
obrázky zvířat. 

• 2. a) Vedoucí pustí hudbu – všechny děti se pohybují po místnosti. 
 
b) Vedoucí hudbu vypne – děti se zastaví. 
 
c) Vedoucí řekne jméno zvířete a děti běží k jeho obrázku a vydávají zvuky 
tohoto zvířete. 
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pokračování
Zvířecí šou

Postup 2. a) – c) se opakuje tak dlouho, dokud neskončí písnička nebo dokud 
se několikrát nevystřídají všechna zobrazená zvířátka.

• 3. Písnička 
Naučená zvířátka můžeme s dětmi procvičit v následující písničce: 
 
 Es will die Maus zum Tanzen gehen, 
 will zur Musik im Kreis sich drehen, 
 und wenn sie einschläft in der Nacht, 
 sie noch im Traum die Schritte macht. 
 Piep piep piep piep piep 
 
Sloky můžeme libovolně doplňovat o další zvířata a jejich zvuky.  
- K písničce si vymyslíme jednoduché pohyby. Nejprve se s dětmi naučíme 
pohyby, pak do rytmu přeříkáme text a nakonec jej zazpíváme na melodii.

Alternativy:

• Můžeme zařadit jako přípravný program na modul „Jako v pohádce“ (viz 
„Němčina 14“).

Tip: Učitelka v místnosti nebo dokonce zapojená do programu má zázračný vliv na 
pozornost dětí.

Bezpečnost: Při běhání dávat pozor na klouzavé ponožky nebo boty (uvnitř), kořeny 
a nerovnosti (venku).

„Jsme skvělá zvířátka!“
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