
Vítejte v Amazonském pralese 

15.3. – 19.3.2021 

S dětmi se vydáme za dobrodružstvím Amazonského pralesa, kde se seznámíme 

s úplně jinou přírodou, než kterou známe. 

 Amazonský deštný prales – oblast Amazonie se nachází v jižní Americe, je to největší 

deštný prales na celém světě, je tam neustále teplo a každý den tam prší, stromy zde 

rostou do velké výšky, mezi nejznámější rostliny patří orchideje a vodní rostliny 

podobné našim leknínům – Viktorie, rostliny jsou důležité pro nás i pro zvířata – vytváří 

kyslík, který potřebný k dýchání 

 K pralesu se lidé nechovají hezky – kácí se více a více stromů 

- Každý jsme jinak velký – porovnáváme dle velikosti od nejmenšího po největší 

(můžeme využít členy rodiny, různé hračky, věci, …)  

- Najdeš někde nějaký strom, na který se pokusíš vylézt?  

 

- Dechové cvičení – zahraj si na hada – pořádně se nadechni a začni syčet jako 

had – Jak vydržíš dlouho?  

 
 

 Amazonka - Amazonií protéká největší řeka na světě – Amazonka, přes řeku nenajdeme 

ani jeden most, žijí v ní například piraně, krokodýl, anakonda, …  

- Znáš také nějakou řeku? Viděl si někdy řeku? Jak se jmenovala? Kde tekla?  

- Každá řeka má malé a velké vlnky – zkusíš nejdříve jednou a pak druhou rukou 

vytvořit vlnku? Jestli si šikovný, tak můžeš zkusit oběma najednou, ale pozor, 

vlnky musí plout každá jiným směrem   

- Děti si vyzkouší přeskakovat různé druhy překážek (kalužina, velký kámen, 

hromádku větviček,…)  

- Zkusíš doma nakreslit obrovského dlouhého vlnícího se hada?  – kresba na velký 

formát k uvolnění ruky. Můžeme využít i procházku, kde děti mohou malovat 

dřívkem do písku, bláta, … (několikrát rychle obtáhnout – uvolnit ruku) 



 Zvířata – v Amazonii najdeme nespočet živočichů, většina z nich už patří do chráněných 

živočichů – je jich velice málo  

- Hádanka                         Dovádět a vtipkovat, to jí baví nejvíce.  

  Poskakuje z větve na strom, říká se jí …  

- Máš doma papouška? Jak se jmenuje? Umí mluvit nebo něco jiného zajímavého? 

Tak udělejte společnou fotku   

- Zkusíme dětem ukázat obrázky všech zvířátek a podle nápovědy se je snaží 

uhodnout – pojmenovat  

 

 

 

 

 Jaguár – šelma, při lovu šplhá po stromech 

 Lvíček zlatý – malá opice, má podobnou hřívu jako lev 

 Lenochod – pohybuje se velmi pomalu a celý život tráví v korunách stromů 

 Mravenečník – pátrá po mravencích, které nalepuje na dlouhý jazyk 

 Tapír – čenichá svým dlouhým nosem okolo a hledá tak potravu 

 Anakonda – největší had na světě 

 Tukan – černý pták s velkým oranžovým zobákem 

 Ara – velký papoušek s dlouhým ocasem, zobákem rozbijí i velmi tvrdou skořápku  

 Papoušek amazoňan – zelený papoušek, rád napodobující lidské zvuky  

 Kajman černý – velký druh krokodýla 

- Schovávaná – rozhlédni se doma, zda nenajdeš nějaké zvířátko, s kterým by sis 

mohl/a zahrát hru na schovávanou. Zvířátko vždy schováš na předem určené místo. 

Např. schovej papouška na poličku, pod židli, vedle dveří, do levé/pravé ruky, nahoru 

k levému obrázku, … - procvičování prostorových pojmů 

 



 Tvoření – had nebo opička? Je to jen a jen na vás   

- Had – vezmi si pastelky, vykresli si šablonu hada a následně 

vystřihni podél teček, vznikne krásně zakroucený had.  

Hodně štěstí   

- Opička – nakresli si podle své fantazie opičku  

 - když obrázky přinesete do školky, budeme rádi   

 

 Písnička o krokodýlovi  - zazpívej si písničku o krokodýlovi -  zpívá se na melodii Šla 

Nanynka do zelí  


