
NÁZOV   TÉMY: NÁZOV TÉMY: JAR – ZDROJ NOVÉHO ŽIVOTA 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY: Zvieratá a ich mláďatá 

Náročnosť úlohy pre 
dieťa: 

Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 

I. Poznať, 

pomenovať a rozlíšiť 

niektoré domáce 

zvieratá 

 

II. Poznať, 

pomenovať a rozlíšiť 

niektoré domáce, 

hospodárske zvieratá 

a spájať mláďa 

s príslušným 

zvieraťom 

 

 

 

 

 

Na dedkovom dvore 

 

 

 

 

Ponúknite deťom knihy, obrázky, časopisy so zvieratkami (domáce a hospodárske). Vysvetlite: Prečo sa 

volajú domáce zvieratá? Prečo sa volajú hospodárske? Ako sa volajú? Kde bývajú, čo jedia? Aké zvuky 

vydávajú? Aký úžitok z nich majú ľudia. Vysvetlite deťom, že tak ako ľudia majú rodiny (mamka, ocko, deti) 

tak aj zvieratká majú svoje zvieracie rodiny. 

 

Činnosti: Na obrázkoch pomenujte zvieracie rodiny a vypočujte si zvuky zvierat na stránkach: 

 Kohút,sliepka,kuriatka/Moriak,morka,morčatá/Kocúr,mačka,mačiatka...:  

https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=240059&hit=5305  ; 

 

 Ostatné zvieratá  https://www.puzzliky.sk/bavlnene-panely-zvieratka/zvieracie-rodinky-bavlneny-

panel/ 

 Vypočujte si s deťmi zvuky zvierat, a pomenujte zvieratá: 

https://www.youtube.com/watch?v=H6P_TC7n5pk&t=94s   ; 

 Zaspievajte si pieseň o sliepočke a kohútikovi, zatancujte si: 

https://www.youtube.com/watch?v=qw8L4ESkIrg   ; 

 

 Podľa obrázka, vytvárajte s deťmi zvieracie rodiny: Príloha č. 1; 

 

 Vyjdite si s deťmi na prechádzku a pozorujte domáce a hospodárske zvieratá u susedov, doma (kto 

má možnosť), u babky, u dedka, .... 

 

 Pozrite si rozprávku : https://www.youtube.com/watch?v=gcMrdHkVWrE   ; 

 

 

 

https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=240059&hit=5305
https://www.puzzliky.sk/bavlnene-panely-zvieratka/zvieracie-rodinky-bavlneny-panel/
https://www.puzzliky.sk/bavlnene-panely-zvieratka/zvieracie-rodinky-bavlneny-panel/
https://www.youtube.com/watch?v=H6P_TC7n5pk&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=qw8L4ESkIrg
https://www.youtube.com/watch?v=gcMrdHkVWrE


I. Otlačiť nafarbenú 

ruku farbou (hnedá, 

čierna – sliepka) na 

biely podklad 

(výkres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliepočka a kuriatka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zopakujte/ Pripomeňte si s deťmi pieseň o sliepočke z predošlého dňa: 

https://www.youtube.com/watch?v=qw8L4ESkIrg 

Sliepočka, ktorá bývala na dvore jedného krásne dňa zniesla vajíčka. Sedela na nich pár dní a zrazu bolo 

počuť ťuki-ťuki. Vo vajíčku sa čosi ozývalo:  

https://www.youtube.com/watch?v=com3TwUkfXI 

 

Činnosti: Predtým, ako si sliepočku a kuriatka vytvoríte, rozcvičte si s deťmi pršteky: 

Ruky, ruky, ručičky, 

máte šikovné prstíčky. 

Keď si prsty rozcvičíme, 

veľa krásnych vecí urobíme. 

 

 Vytvorte si s deťmi sliepku s kuriatkami: Pripravte si: biely papier/výkres, temperové farby 

(hnedú, žltú, čiernu), štetec, vodu, handričku, vlhčené utierky, čiernu fixku. 

I. Nafarbite dieťaťu dlaň a prsty farbou ( hnedou, čiernou, ...), odtlačte dlaň na papier/výkres, 

dokreslite oči, hrebeň, nohy a sliepočka je hotová.  

Dlaň umyte, zoberte si žltú temperu, namaľujte štetcom prvý článok ukazováka, a odtláčajte 

okolo sliepočky. Dokreslite oko, zobák, nôžky. 

 A kuriatka sú hotové. 

 

                           
 

                                     

 - prácu odfoťte a pošlite na emailovú adresu:   riaditelka@3msv1.sk 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qw8L4ESkIrg
https://www.youtube.com/watch?v=com3TwUkfXI
mailto:riaditelka@3msv1.sk


II. Roztlačiť 

a domaľovať farebnú 

škvrnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bol raz krásny biely 

dom, 

čosi čudné bolo v ňom. 

Ozval sa raz z neho 

zvuk: 

Ťuki, ťuki, ťuki, ťuk. 

Rozbil sa a čudo zlaté 

vyskočilo pápernaté! 

Či ho deti nepoznáte? 

(KURIATKO) 

 

 Pripravte si: výkres/papier, žltú temperovú farbu, vidličku ( plastová, príborová ), čiernu 

a oranžovú  fixku, alebo oranžový farebný papier, čierny farebný papier, nožnice a lepidlo. 

Po rozcvičení prstov, môžeme pracovať. 

II. Vytlačte z tempery žltú farbu do stredu výkresu. Pomocou vidličky rozťahujte farbu  smerom 

von do priestoru na každú stranu ( dookola ). Po vyschnutí dokreslite ( dolepte ) zobák, oči, 

nohy. 

 

                        
 

- prácu odfoťte a pošlite na emailovú adresu:   riaditelka@3msv1.sk 

 

 

 Pohybom a zvukom napodobniť  rôzne domáce zvieratká, a uhádnuť ich; kŕmiť plyšové 

zvieratká ( svoje vlastné ); 

 Dajte deťom hádanky o zvieratkách: 

 

 

Kto to stále kikiríka svoju pieseň strohú?         Zrniečko vždy nájde v sade, na detičky počká.     

Všetky sliepky a kurence stráži pyšný …         Je to mamka – sliepka – a volá sa … 

(KOHÚT)                                                          (KVOČKA) 

 

 

 

mailto:riaditelka@3msv1.sk


I. Tvoriť dvojice 

mama - mláďa 

 

 II. Tvoriť dvojice  

mama - mláďa, 

pomenovať ich 

a rozdeliť na skupinu 

2-nohých zvierat a 4-

nohých zvierat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselá farma 

Bola raz jedna farma, a na tej farme bývali zvieratká aj s mláďatkami. Bol pekný slnečný deň, a tak sa vybrali 

všetky zvieratká s mláďatkami na dvor. Všetci sa pekne hrali, až zrazu čosi zašuchotalo v tráve a ozvalo sa 

vlčie zavíjanie. Všetky zvieratká sa zľakli a rozutekali sa po celej farme. Psíček Bodrík odplašil zlého vlka, 

a ten ušiel. A tak si mamičky začali hľadať svoje preľaknuté mláďatká. 

Pomôžme mamkám nájsť mláďatká. 

 

Činnosti: I. Rozstrihnite obrázky, rozložte ich na stôl (koberec, podlahu), vytvárajte s deťmi dvojice rodín. 

 

Link na obrázky: https://i.pinimg.com/originals/de/18/d4/de18d45310d0b389e0581e43cccfd7c7.jpg 

Po skončení aktivity si s deťmi zopakujte aké rodiny ste vytvorili, a skúste spolu s deťmi spočítať, koľko nôh 

majú jednotlivé zvieratká. 

 

II. Pripravte si: farbičky (11 farbičiek rôznej farby), ceruzku. 

Farebne vyznačiť rodinu mama - mláďa (zakrúžkovať). Napr. krava –teliatko – červený kruh, mačka – 

mačiatko- modrý kruh okolo zvieraťa, mláďaťa , atď. 

Po vytvorení dvojíc rozdeľte s deťmi zvieratá na 2 – nohé a 4 – nohé. 2- nohé označte krížikom a 4-nohé 

vyfarbenou guľkou. 

Na záver vyfarbiť zvieratká. 

 

Link na pracovný list: https://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2012/04/3-hospodarsla-zvirata.jpg 

 

- prácu odfoťte a pošlite na emailovú adresu:   riaditelka@3msv1.sk 

 

 Vypočujte si pesničku o zvieratkách a úžitku z nich: 

https://www.youtube.com/watch?v=4s9vslNZyFc 

 Deti majú doma pracovné zošity: Nájsť si stranu s domácimi zvieratami, vypracovať ju podľa 

inštrukcií. 

I.Reprodukovať ( 

opakovať )pomocou 

 

 

 

Prečítajte ( povedzte) deťom hádanku.  

Má rohy a bielu bradu, 

robí mé, mé a dáva svojím deťom radu. (koza) 

https://i.pinimg.com/originals/de/18/d4/de18d45310d0b389e0581e43cccfd7c7.jpg
https://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2012/04/3-hospodarsla-zvirata.jpg
mailto:riaditelka@3msv1.sk
https://www.youtube.com/watch?v=4s9vslNZyFc


obrázka prečítanú 

rozprávku 

 

II.Reprodukovať 

prečítaný príbeh, 

charakteristiku 

postáv a ich konanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlk a sedem kozliatok 

 

Teraz si spolu prečítame rozprávku o mamke koze a jej siedmych kozliatkach. 

Vlk a sedem kozliatok (Rozprávka) 

 
(Obrázky si môžete zväčšiť kliknutím naň a potiahnutím) 



        
PONAUČENIE: Počúvajte rady dospelých, svojich rodičov. Neotvárajte dvere cudzím ľudom, neberte nič 

od cudzích ľudí ( cukríky, keksíky, ...). 

 Spýtajte sa: 

I. 

1.Kde bývali kozliatka? 

2.Kto prišiel k domčeku? 

3.Kam išla mamka koza? 

4.Čo urobila koza so svojimi rohami? 

5.Aká bola mamka koza keď vyslobodila svoje kozliatka z vlkovho brucha? Šťastná alebo smutná? 

II. 

              1.Koľko kozliatok mala mamka koza? 

2.Ktoré kozliatko pustilo vlka dnu? 

3.Akú pesničku spievala mamka koza kozliatkam? 

4. Kto ukul vlkovi tenšie hrdlo a prečo? 

5. Čo urobil s kozliatkami vlk? 

6. Aký bol vlk? Dobrý alebo zlý? 

(Zdroj: Elena Chmelová, Jaroslav Vodrážka – Slovenské rozprávky, hádanky a rečňovanky) 

 Naučte deti pesničku mamky kozy; 



 Pohybom a zvukom napodobniť  kozliatka, vlka ; 

 Postavte z LEGO skladačky domček pre kozliatka a povedzte, o ktorých zvieratkách poznáte 

rozprávku (3 prasiatka, škaredé káčatko, zatúlané húsa, ...); 

 

 I. Vytvoriť spoločne 

jednoduchý výrobok 

z rolky papiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Samostatne 

vytvoriť jednoduchý 

 

 

 

 

 

Papierové zvieratká 

Vyrobte si spolu papierových zvieracích kamarátov. 

Rozcvičte si prsty pomocou riekanky Ruky-ruky-ručičky. 

 

Činnosti: Pripravte si:  rolku od toaletného papier, farebné papiere, lepidlo, nožnice, čiernu fixku. 

I.  Oblepte rolku hnedým alebo čiernym farebným papierom, vystrihnete tenké farebné pásiky rôznej dĺžky, 

vystrihnite zobák, a nohy, natrite diely  lepidlom. Dieťa prilepí oči, zobák, nohy ,farebné pásiky lepiť zvnútra 

rolky po obvode. 

 Vyberte si ľubovoľné zvieratko: 

 

                                    
 

- prácu odfoťte a pošlite na emailovú adresu:   riaditelka@3msv1.sk 
 

II. Oblepte rolku toaletného papiera farebným papierom (zajačik – ružový, sivý, biely, čierny). Dolepte oči 

z farebného papiera, alebo pohyblivé oči, alebo fixkou dokreslite oči, nos, fúzy, zuby, ústa, mašličku.  

 

mailto:riaditelka@3msv1.sk


výrobok z farebného 

papiera, rolky a 

papiera, vložky od 

vajíčok 

 

 
 

 II.   Na farebný papier A4 dokreslite alebo dolepte oči, nos, ústa, zobák, uši, rohy, hrebeň. 

 Vyberte si ľubovoľné zvieratko 

 
 

- prácu odfoťte a pošlite na emailovú adresu:   riaditelka@3msv1.sk 
 

Poznámky: 

mailto:riaditelka@3msv1.sk


I., II. – náročnosť úlohy 

ZDROJE:  

https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=240059&hit=5305  ; 

https://www.puzzliky.sk/bavlnene-panely-zvieratka/zvieracie-rodinky-bavlneny-panel/ 

https://www.youtube.com/watch?v=H6P_TC7n5pk&t=94s 

https://www.youtube.com/watch?v=qw8L4ESkIrg 

https://sk.pinterest.com/pin/337770040792758875/ 

https://www.youtube.com/watch?v=gcMrdHkVWrE 

https://www.youtube.com/watch?v=qw8L4ESkIrg 

https://www.youtube.com/watch?v=com3TwUkfXI 

 https://i.pinimg.com/originals/de/18/d4/de18d45310d0b389e0581e43cccfd7c7.jpg 

https://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2012/04/3-hospodarsla-zvirata.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=4s9vslNZyFc 

ROZPRÁVKOVÁ KNIHA: Elena Chmelová, Jaroslav Vodrážka : Slovenské rozprávky, hádanky a rečňovánky 

www.pinterest.com  

http://teachersmag.com/posts/farm-animals-lesson-plan-for-preschool/ 
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PRÍLOHA č.1 

 


