
                                                                                          NÁZOV   TÉMY: Život v slovenskej dedine, záhrade a rodine 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY: Domáce zvieratá 

Náročnosť úlohy pre 
dieťa: 

Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 

I. Spoznať a pomenovať 

vybrané domáce zvieratá. 

 

II. Spoznať domáce 

zvieratá pes, mačka, 

sliepka, krava, prasa a ich 

mláďatá. 

 

Domáce zvieratá 

 

Na jednom veľkom            

dvore 

 

 

Porozprávajte sa s deťmi o domácich zvieratkách, na čo ich chováme, na čo nám slúžia, ako sa o nich staráme. 

Vysvetlite deťom, prečo je užitočné chovať domáce zvieratá (sliepku, kravu, prasa). 

 

Činnosti: Vyhľadajte, prečítajte, prezrite si obrázky, vypočujte spolu s deťmi zvuky domácich zvierat na 

stránke: 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A1ce_zviera; 

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

https://www.google.com/search?q=obr%C3%A1zky+dom%C3%A1cich+zvierat&source=lnms&tbm=isch&s

a=X&ved=2ahUKEwi9_vTPw-XoAhXBwKQKHVDMDLcQ_AUoAXoECAsQAw&biw=128&bih=578; 

 

 Opýtajte sa deti a zistite, ktoré ďalšie zvieratá patria do skupiny domácich zvierat (hus, morka, ovca, 

baran a pod.); 

 Vyhľadajte obrázky domácich zvierat v detských encyklopédiách, pomenujte ich;  

I. Vypočuť rozprávku 

a pomenovať hlavných 

hrdinov. 

II. Vypočuť a na základe 

rozprávky spoločne 

komunikovať o svojich 

zážitkov. 

 

 

Na farme 

 

 

Činnosti: Prečítajte deťom rozprávku a ukazujte ilustrácie (veľké obrázky sú v Prílohe č. 1): 

                                                                               Na farme 

                                                                      
Na tej farme žili spokojne zvieratká. Kravičky, sliepočky s kohútom, ovečky, pes Šarik, kocúr Muro a koník 

Smarty. Keď sa cez kravičky cez deň pásli na lúke, Šarik ich ako správny pastierky pes sledoval a dával 

pozor aby nezašli ďaleko, alebo aby sa nejaká zatúlaná ovečka nezatárala do jeho stáda. Bola to veru ťažká, 

no veľmi užitočná práca. Nebyť psíka Šarika, všetky kravičky by sa v lese potratili a potom od koho by pili 

deti na farme mliečko? 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A1ce_zviera
https://www.youtube.com/watch?v=hJXxdDiUGpU
https://www.google.com/search?q=obr%C3%A1zky+dom%C3%A1cich+zvierat&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9_vTPw-XoAhXBwKQKHVDMDLcQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1280&bih=578
https://www.google.com/search?q=obr%C3%A1zky+dom%C3%A1cich+zvierat&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9_vTPw-XoAhXBwKQKHVDMDLcQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1280&bih=578


Ako ich tak jedného dňa Šarik sledoval, zbadal malú ovečku, ktorá sa zo zvedavosti  priplietla medzi 

kravičky. Rozbehol sa k nej a začal riadne nahnevaný štekať: „Haf haf, utekaj späť k mame, tu nemáš čo 

robiť. Toto sú kravy, ty si ovca. Vráť sa medzi svojich.“ 

Malá ovečka psíka neposlúchla, a rýchlo sa schovala medzi kravy. Šarik začal zúriť, a naokolo 

vybrechovať: „No pozrite sa na ňu, pozrite! Vôbec ma nepočúva! Vari nevie, že tu rozkazujem ja, kto má kde 

ísť?“ 

Ovečky na neho len zamékali a pásli sa pokojne ďalej. Koník Smárty, verný Šarikov kamarát, k nemu 

pribehol a začal ho utešovať: „Ale no tak, milý priateľ. Načo sa toľko rozčuľuješ nad jednou malou ovečkou? 

Veď aj tak je medzi svojimi. Či vari nepatria aj ovečky medzi nás?“ 

Šarik sa na neho namosúrene pozrel a dôležito riekol „Ovce sú ovce a kravy sú kravy. Nech je v tom 

poriadok. Ako by to vyzeralo, keby si každý chodil kde chce?“ 

Múdry koník sa len usmial a psíkovi pohotovo odvetil. „Priateľ môj, sme spolu od mala. Ako by sme dopadli, 

keby nám gazda nedovolil stretávať sa, rozprávať alebo sa hrať? Boli by smesami. A ja nemám rád samotu. 

Je mi jedno, že si pes a nie kôň, tak ako mi jedno, že Muro je kocúr,“ veselo zaerdžal. „Aj s tým sa rád 

zabávam. Pre mňa je dôležité, či mi je s ním dobre a nie to, že je iný ako ja.“ 

„Pravda je, že by som nechcel byť na farme zavretý, a nemohol sa s nikým zabávať.“ Šarik zahanbene sklopil 

uši a dodal: „Už sa mi to raz i stalo. Gazda ma zavrel do búdy, lebo som bol na Mura zlý. Tak som ho 

vyobháňal, až sliepky okolo nás lietali.“ 

„Ihaa, to si pamätám,“ pobavene zaerdžal koník. „Chudák Muro, bol taký naježený, že vyzeral ako kefa do 

komína. Neznášal si Mura a len sebe si tým zle spravil. Bol si tam zavretý dosť dlho, až mi bolo za tebou 

smutno.“ 

Šarik odpovedal: „Veru, odvtedy sa na Mura radšej ani nepozriem. Chcem mať s ním pokoj.“ 

„A čo ti vlastne Muro spravil, že si ho tak obháňal?“ spýtal sa koník kamaráta. 

Šarik sa obzrel za stádom či je všetko v najlepšom poriadku a až potom koníkovi odpovedal: „Hmm, 

čo mi spravil? Hm… vlastne ani neviem, no nepáčilo sa mi ako vrtí chvostom, akoby sa mi 

vysmieval. A to jeho zaliečanie sa pred farmárom,“ striaslo ho. 

„Tak ja behám celý deň, aby som gazdovi ovce postrážil a on sa vyvaľuje na okne. A večer, keď ja ležím 

unavený pri gazdových nohách, on sa mu líška na kolenách, akoby toho urobil viac než ja.“ 

„Ihaa, tak ty na neho žiarliš? Teba hnevá len preto, že je to kocúr a nie pes.“ 

„Ale kdeže, nech si je kocúr, no nech sa sprava normálne“ 

http://www.pozitivnerozpravky.sk/wp-content/uploads/2016/12/farma2-e1481635715179.jpg


Koník na Šarika žmurkol a odcválal preč.  Šarik nechápal, čo tým myslel. „Čo, aj jemu preskočilo? Vari som 

ho urazil? Veď na neho som nič zle nepovedal? Nechám teda tak tú malú ovcu, nech si robí čo chce. Aj tak 

musím všetky kravy domov zahnať, o chvíľu bude slnko zapadať.” 

Keď už boli všetky zvieratka späť vo svojich ohradách, unavený Šarik si ľahol pred búdu a spokojne si začal 

obhrýzať kosť, ktorú mu gazda nechal z večere. Vtom k nemu pribehol koník Smarty a odkopol mu kosť 

ďaleko od búdy. 

„Ale fuj Šaro, čo to žerieš, si normálny?“ vysmeje ho Smarty a čosi mu ponúka. „Tu máš ovos. Ten predsa 

žerú všetci.“ 

„Čo sa ti stalo Smarty? Veď  ja ovos nežeriem!“ odpovedal prekvapený Šarik. 

„A prečo nežerieš ovos, keď my všetci ho žerieme? Prečo ti nechutí?“ spýtal sa ho najlepší kamoš, 

akoby  sám dobre nevedel, že psíci ovos nechcú a je im viac na škodu, ako na osoh. „Kravy, ovce ba aj 

sliepky, všetci ho jedia, len ty nie. Ty musíš byť potom nenormálny.“ 

„Čo mi to tu hovoríš? Veď vieš, že ja som pes. A psy ovos nežerú. Vráť mi tú kosť, lebo budem 

vrčať,“ varoval koníka Šarik, teraz už naozaj zúril ako taký pes.  

„Aha, tak ty si pes?“ spýtal sa ho koník. „Takže keď sa správaš ako pes, je to normálne, i keď nám sa to 

môže zdať ako nenormálne. Potom keď sa Muro správa ako mačka, aj to je normálne, no nie?“ 

Šarik sa poškrabal za uchom a chvíľu rozmýšľal: „Aha, už rozumiem, čo si mi chcel povedať. Ja som sa na 

Mura hneval len za to, že sa správal ako mačka. Veď on je mačka. To čo pre mňa je nenormálne, pre neho je 

normálne. Bol som veru hlúpy, priznávam,“ povedal úprimne a rozhodol sa, že Muro dostane novú šancu. „A 

teraz mi kopni naspäť tú kosť.“ 

Smarty starého Šarika vystískal od radosti. Bol hrdý na svojho priateľa, ktorý  pochopil, ako sa v Murovi 

mýlil. 

  

Ponaučenie: To, čo je normálne pre jedného, nemusí byť normálne pre druhého. Každý má svoju 

pravdu. 
Otázky: 

1. Prečo sa podľa vás hneval psík Šarik na kocúra Mura? Čo mu prekážalo? 

2. Kto povedal psíkovi, že by sa na Mura nemal hnevať a prečo? 

3. Čo je podľa vás normálne? Kto je a kto nie je normálny? 

4. Povedali ste niekedy o niekom, že nie je normálny? A prečo?  Bolo to správne? 

(Zdroj: pozitívne rozprávky.sk). 

http://www.pozitivnerozpravky.sk/wp-content/uploads/2016/12/farma1-e1481635704352.jpg


http://www.pozitivnerozpravky.sk/rozpravka-ako-darcek-na-farme/; 

 

 Vyrobte s deťmi barančeka: Najprv nakreslite jednotlivé diely na biely, béžový a ružový papier: 

Mladším deťom jednotlivé diely vystrihneme: Príloha č.2 

                                                                           -Barančeka prilepte na zelený farebný papier; 

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

I.+ II. Pri speve piesne , 

postupne reagovať na 

dirigentské gestá 

(začiatok, koniec a pod.). 

 

 

Na dvore býva 

sliepočka naša 

 

1. Na dvore býva 

sliepočka naša, 

ona nám biele vajíčka 

znáša, 

kod - kod - kodák, kod 

- kod – kodák, 

ona nám biele vajíčka 

znáša. 

2. Na dvore, tam je 

kohútik pánom, 

on budí ľudí 

každučkým ránom, 
kikirikí, kikirikí, on 

budí ľudí, každučkým 

ránom. 

 

Zopakujte s deťmi: Pamätáš, ktoré domáce zvieratá chováme na vajíčka, kto nám znáša biele vajíčka? 

Činnosti: Povedzte deťom básničku: Kuriatka 

                                                            Zniesla sliepka vajíčko. 

                                                            Jedno? To je máličko. 

                                                           Zniesla druhé vajíčko. 

                                                           Keď ich bolo dvanásť – pane, 

                                                           sliepočka si sadla na ne. 

                                                           A sedela, sedela, 

                                                           až raz prišla nedeľa. 

                                                          Škrupinky sa popukali, 

                                                          kuriatka z nich vykúkali. 

                                                          A keď prišiel pondelok, 

                                                          už si kvočka na dvor vedie 

                                                          dvanásť žltých kuriatok. 

 Napodobnite kohúta: - kikirikí, kikirikí, kikiri, 

                     sliepku: - kotkotkodák, kot, kot, kodák; 

 Vypočujte s deťmi celú pesničku, počúvajte pozorne, sledujte začiatok piesne a koniec. 

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

 

 Vyrobte spolu s deťmi sliepku a jej kuriatka. 

 

Materiál: 
-biely kartónový papier, 

- kúsok sieťky napr. z balíčka citrónov alebo pomarančov, 

-lyko, 

-čierna fixka, 

http://www.pozitivnerozpravky.sk/rozpravka-ako-darcek-na-farme/
mailto:riaditelka@3msv1.sk
https://www.youtube.com/watch?v=qw8L4ESkIrg


- lepidlo alebo taviaca pištoľ na lepenie. 

 

 Ako na to?  

Z bieleho kartónového papiera napr. zo škatule od topánok vystrihnete 2x dom podľa nákresu. Medzi tieto dve 

časti vlepte sieťku z citrónov, ak vám sieťka presahuje zlepené okraje, odstrihnite ju opatrne, aby nepresahovala 

cez strany domčeka. Teraz vystrihnite z kartónu aj ostatné diely. Sliepočku a kuriatko vymaľujte farbami a 

nalepte na domček. Ak máte lepiacu pištoľ, kvapnite na miesto, kam chcete nalepiť kuriatko a na miesto, kam 

nalepíte sliepke krídlo, po jednej veľkej kvapke lepidla. Až keď stuhne, nalepte na ne potrebné diely. Krídlo a 

kurčiatko tak budú pôsobiť v celom priestore plastickejšie. Lyko postrihajte na tenké kúsky pripomínajúce 

trávu. 

                                               Celý postup nájdete na stránke: 

https://www.dobrarada.sk/zostrojte-si-vesele-obrazky-do-okna-clanok/mid/46460/.html 
 

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

I. +II. Určiť polohu 

domáceho zvieraťa 

pomocou slov vpredu, 

vzadu, hore, dole, v strede, 

vpravo, vľavo. 

 

 

 

 

    

Kde je? 

Domáce zvieratká sa rozbehli po dvore, každý sa vybral iným smerom, teraz ich musíme pohľadať aby sa 

nám nikto nestratil. 

Činnosti:  

 Spoločne si pozrite rozprávku:     https://www.youtube.com/watch?v=FthFmTCvUgA 

 Porozprávajte sa s deťmi o rozprávke, kto v nej vystupoval, zopakujte si dej, 

 Prílohu č.2. vytlačte, I. vystrihnite jednotlivé obrázky, II. nechajte deti samostatne vystrihnúť.  Podľa 

pokynov rodiča ich dieťa bude prilepovať na papier A.4. Pokyn pre dieťa: Najprv do prostriedku nalep 

kurín... (napr. vystrihnutú sliepku dieťa má prilepiť do stredu papiera pod kurín, psa na pravú stranu 

papiera od kurína a takto postupne bude dieťa prilepovať, podľa pokynov rodiča, kým neprilepí všetky 

obrázky domácich zvierat), prácu môžete dotvoriť kresbou farbičkami, slnko, obloha, trávička a pod. 

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

Poznámky: 

I., II. – náročnosť úlohy 

ZDROJE:  

 https://sk.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A1ce_zviera; 

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

https://www.dobrarada.sk/zostrojte-si-vesele-obrazky-do-okna-clanok/mid/46460/.html
mailto:riaditelka@3msv1.sk
https://www.youtube.com/watch?v=FthFmTCvUgA
mailto:riaditelka@3msv1.sk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A1ce_zviera
https://www.youtube.com/watch?v=hJXxdDiUGpU


 https://www.google.com/search?q=obr%C3%A1zky+dom%C3%A1cich+zvierat&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9_vTPw-

XoAhXBwKQKHVDMDLcQ_AUoAXoECAsQAw&biw=128&bih=578; 

 http://www.pozitivnerozpravky.sk/rozpravka-ako-darcek-na-farme/; 

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

 https://www.dobrarada.sk/zostrojte-si-vesele-obrazky-do-okna-clanok/mid/46460/.html; 

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

 Predškolská výchova: Rozvíjajúci program pre deti s odkladom školskej dochádzky; 

 Podhájecká M.: Edukačnými hrami poznávame svet. Prešov 2008; 
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http://www.pozitivnerozpravky.sk/rozpravka-ako-darcek-na-farme/
https://www.youtube.com/watch?v=qw8L4ESkIrg
https://www.dobrarada.sk/zostrojte-si-vesele-obrazky-do-okna-clanok/mid/46460/.html
https://www.youtube.com/watch?v=FthFmTCvUgA


Ilustrácie k rozprávke: 

 

 

http://www.pozitivnerozpravky.sk/wp-content/uploads/2016/12/farma2-e1481635715179.jpg
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Príloha č.2 

 

 

 

 

 


