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Pracovní listy jsou určeny dětem předškolního věku. Díky jednotlivým úkolům se děti 

seznamují s domácími i volně žijícími zvířaty, včetně exotických. Děti se učí zvířata správně 

pojmenovat, seznamují se s jejich vzhledem i místem, kde žijí. Pracovní listy se zaměřují na 

koordinaci ruky a oka, rozvíjejí sluchové a zrakové vnímání, čtenářskou, přírodovědnou 

i matematickou pregramotnost. Děti obrázky nejen vymalovávají, ale rovněž vystřihují                       

a dolepují do listu. 

Některé pracovní listy děti snadno vyřeší samy, intuitivně, bez rady dospělého, čímž rozvíjíme            

i jejich logické myšlení.   

Spojováním jednotlivých listů v celek si děti mohou vytvářet knížky, dlouhá leporela, 

obrázkové výstavky.  

O zvířátkách na jednotlivých pracovních listech si můžeme povídat příběhy, možná nám 

připomenou známé básničky či písničky. 

 

Vhodným doplnění mohou být didaktické karty Poznáváme zvířátka 1  

a Poznáváme zvířátka 2. 
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Šnečí dvojice

Najdi vždy dva stejné šneky podle jejich domečku. Stejné šneky vymaluj stejnou pastelkou.



Veselé opičky

Prohlédni si pozorně obrázek. Najdi, spočítej a vymaluj všechny opičky pastelkami.



Banány pro opičky

Poznáš, která opička si utrhne banán? Cestičku si projdi prstem a správnou cestu vymaluj pastelkami.



Bouda pro pejska

Poznáš, který z pejsků doběhne do boudy? Cestičky si projdi prstem a správnou cestičku vymaluj pastelkami.

AZOR



Zvířátka v ZOO

Vystřihni zvířátka a dolep je na vhodná místa v ZOO. Zvířátka pojmenuj a vymaluj.

ZOO



Zvířátka na dvorku

Vystřihni zvířátka a dolep je na dvorek. Zvířátka pojmenuj a vymaluj.



Zvířátka v lese

Vystřihni zvířátka a dolep je do lesa na vhodná místa. Zvířátka pojmenuj a vymaluj.



Kudy letí včely?

Nakresli včelkám cestu do úlu.



Ztracení motýlci

Prohlédni si obrázek. Najdi, spočítej a vymaluj všechny motýlky.



Stejné domečky

Najdi stejnou dvojici domečků – bydlí v nich stejná zvířátka. Dvojici domečků vymaluj stejnými barvami, zvířátka 

pojmenuj.



Kam patří zvířátka?

Rozhodni, zda zvířátka patří do lesa nebo do ZOO. Tužkou jim nakresli cestu na správné místo. Zvířátka 

pojmenuj a vymaluj.

ZOO



Klikaté cestičky

Nakresli klikaté cestičky pro šneky a želvičky. Tužku veď středem cestičky až do cíle. 



Barevní motýlci

Vymaluj motýlky podle vzoru v okénkách. Všechny motýlky spočítej.



Kačenky na vodě

Dokresli tužkou vodní vlny dle vzoru. Spočítej a vymaluj všechny kačenky.



Kudy letí motýl?

Nakresli motýlkům cestu ke kytkám. Každý motýl má svou květinu. Motýlky vymaluj tak, aby každý byl jinak 

barevný.



Ve vzduchu

Vystřihni zvířátka a dolep je na vhodná místa ve vzduchu. Zvířátka pojmenuj a obrázek vymaluj. 



U vody

Vystřihni zvířátka a dolep je na vhodná místa u vody. Zvířátka pojmenuj a obrázek vymaluj.



Jak se jmenují?

Přiřaď ke každému zvířátku písmenko podle toho, jak se zvířátko jmenuje. Nakresli cestu pastelkou od zvířátka 

do domečku. Zvířátka spočítej a vymaluj.

P H O K



Kolik zvířátek?

Nakresli do domečku tolik koleček, kolik stojí vedle domečku zvířátek. Domeček, kde je zvířátek nejvíce, bude 

hnědý. Domeček, kde je zvířátek nejméně, bude červený.



Správné stíny

Najdi a pastelkou přiřaď ke každému zvířátku správný stín zvířátka. Zvířátka pojmenuj a vymaluj. 



Kdo najde maminku?

Poznáš, které kotě doběhne cestičkou k mamince kočce? Cestičku si projdi prstem a správnou cestičku vymaluj 

pastelkou.



Ohrady pro zvířátka

Nakresli modrou pastelkou ohradu pro ovečky a hnědou pro koníky. Spočítej zvířátka a pověz, kde je zvířátek 

víc. Zvířátka, kterých je víc, vymaluj.



Ukryté berušky

Najdi a vymaluj ukryté berušky. Dokážeš je spočítat? Víš, jak se berušce správně říká?



Šneci v trávě

Prohlédni si obrázek. Najdi, spočítej a vymaluj všechny šneky.



























Cesta domů

Nakresli tužkou zvířátkům přímou cestu domů. Zvířátka vymaluj pastelkami.



Kudy běží zvířátka?

Nakresli tužkou zvířátkům cestu do domečku. Cestu veď středem pěšinky a vyhni se okrajům.



Dvojice zvířátek

Najdi a pastelkou k sobě přiřaď vždy dvě stejná zvířátka. Zvířátka pojmenuj a vymaluj ta, která bydlí na dvorku 

(domácí). 



Na louce

Vystřihni zvířátka pod čarou a dolep je na vhodná místa na louce. Obrázek si vymaluj. 



Mezi oblaky

Obtáhni tužkou vytečkované mráčky. Motýlky vymaluj tak, aby každý byl jiný. 



Puzzle – sova

Vystřihni a správně dolep do obrázku chybějící dílky puzzle sovy. Obrázek vymaluj.



Puzzle – medvěd

Vystřihni a správně dolep do obrázku chybějící dílky puzzle – medvěda. Obrázek vymaluj.



Kde žijí – na dvorku a v lese

Vystřihni kartičky a dolep je ke zvířátkům podle toho, kde žijí. Ke zvířátkům domácím dolep obrázek domečku, 

ke zvířátkům žijícím v lese obrázek stromku.



Kde žijí – u vody ve vodě, vzduchu

Vystřihni kartičky a dolep je ke zvířátkům podle toho, kde žijí. Ke zvířátkům žijícím u vody dolep obrázek vodní 

vlnky, ke zvířátkům létajícím dolep obrázek mráčku. 



Popletený obrázek – u vody

Prohlédni si obrázek. Najdi, pojmenuj a červeně zakroužkuj pastelkou zvířata, která u vody nebo ve vodě nežijí. 

Ostatní zvířata pojmenuj a vymaluj.



Popletený obrázek – v zoo

Prohlédni si obrázek. Najdi, pojmenuj a červeně zakroužkuj pastelkou zvířata, která v zoo nežijí. Ostatní zvířata 

pojmenuj a vymaluj.

VÍTÁ VÁS
ZOO



Popletený obrázek – na dvorku

Prohlédni si obrázek. Najdi, pojmenuj a červeně zakroužkuj pastelkou zvířata, která na dvorku nežijí. Ostatní 

zvířata pojmenuj a vymaluj.
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