
NÁZOV   TÉMY: Zvoní zvonček zvoní, na lúke je tisíc vôni 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY:  Na výlete v ZOO 

Náročnosť úlohy pre 
dieťa: 

Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 

1.Pomenovať 

zvieratá v Zoo- slon. 

žirafa, zebra, opica, 

lev, ťava. 

 

II. Pomenovať 

zvieratá v Zoo  a 

opísať ich stavbu 

tela. 

 

 

 

 

 

 

Exotické      

zvieratá v 

ZOO 

 

 

Spýtajte sa deti, či vedia: čo je to Zoologická záhrada a pripomeňte im to známou riekankou: 

Slony, levy, žirafy, aj papagáj strakatý, 

svorne spolu nažívajú, pekné klietky obývajú. 

Viete deti, kde to je? 

V Zoologickej záhrade. 

Činnosti:  Vyhľadajte si na stránke a prečítajte spolu s deťmi o danom zvieratku zo ZOO: 

Žirafa:           https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDirafa_(rod) 

Zebra:              https://sk.wikipedia.org/wiki/Zebra    

Slon:                https://sk.wikipedia.org/wiki/Slon_africk%C3%BD 

Ťava:               https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A4ava 

Opica:             https://sk.wikipedia.org/wiki/Opica 

Lev:                https://sk.wikipedia.org/wiki/Lev_p%C3%BA%C5%A1%C5%A5ov%C3%BD 

 Zopakujte si: Aké zvieratá žijú v ZOO? 

                           Čím sa živia? 

                           Akú majú stavbu tela/napr. žirafa- má dlhý krk a nohy ,má  po sebe škvrny... 

 Nechajte deti napodobniť zvuky zvierat: https://www.youtube.com/watch?v=-KPAOwgbWAU 

 Môžete si s deťmi aj zahádať: 

1.Je to drzé, chlpaté,                                 2.Žije to na púšti a má to dva hrby? Čo to je?(Ťava) 

a má to dve nohy                                    

a dve ruky                                                                       3.Má čierno- biele pásiky na tele, 

býva to v zoo. Čo je to?(Opica)                                žije v Afrike a podobá sa na koňa? Čo to je?(Zebra) 

 

 Zahrajte sa hru: Sochy, sochy: 

Pravidlá:  Deti sa rozdelia. Jeden bude veliteľ a ostatní budú hrať sochy. Veliteľ sa postaví dopredu chrbtom 

k sochám a zavelí: Sochy, sochy, premeňte sa, raz, dva, tri.“ 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDirafa_(rod)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zebra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slon_africk%C3%BD
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A4ava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Opica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lev_p%C3%BA%C5%A1%C5%A5ov%C3%BD
https://www.youtube.com/watch?v=-KPAOwgbWAU


Sochy si rýchlo vymyslia, na čo sa premenia a „skamenejú“. Môže to byť nejaké povolanie, zviera alebo činnosť. 

Veliteľ postupne prechádza okolo nich a dotykom na ľubovoľnej časti tela, napr. na nose, ich „zapína“. Zapnutá 

socha vykoná činnosť, na ktorú sa premenila a veliteľ musí hádať, čo to je. Môžu si pomáhať zvukmi alebo skúsiť 

hrať len pantomímu. V úlohe veliteľa sa deti môžu striedať.  

I-.II. Spievať 

s deťmi detskú 

pieseň Viktor- V 

ZOO“. 

 

 

 

 

 

My sme boli 

v ZOO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoologická záhrada, to je veľká záhada. 

Žijú si tam zvieratká: kobra, lev i kozliatka. 

Momo je náš kamarát, deti má on veľmi rád. 

Puma, tá je čierna moc, v labách má vždy veľkú moc. 

Dovidenia, naša zoo, prídeme zas iste skoro. 

Činnosti: 

 Zaspievajte si spolu s deťmi pieseň, s našimi ZOO kamarátmi, kde spoznáte ešte mnoho iných kamarátov:    

https://www.youtube.com/watch?v=iv96Hb--j1I   ; 

 Zatancujte si, obsah piesne vyjadrite pohybom: 

https://www.youtube.com/watch?v=nk4vN5WTt_4&list=RDnk4vN5WTt_4&start_radio=1 

 Opýtajte sa deti, či si zapamätali zvieratká z piesne?  

 Navrhnite deťom, aby si nakreslili svoje obľúbené zvieratko. 

 Obľúbené zvieratko si môžete aj poskladať z Lego skladačky, ako aj celú ZOO záhradu: 

        
 

Svoje dielka môžete zaslať na email: riaditelka@3msv1.sk 

I. Vytvoriť podľa 

predlohy obrázok – 

 

 

 

Žirafa Alica, Slon Teodor, Opica Elza a Levica Marica sú najväčšie parádnice z celej ZOO. Pred  dovolenkou 

strávili celé hodiny u najlepšej krajčírky. Každý chcel byť niečím odlišný, iný. Ste zvedaví? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iv96Hb--j1I
https://www.youtube.com/watch?v=nk4vN5WTt_4&list=RDnk4vN5WTt_4&start_radio=1


žirafa, slon, opica, 

lev. 

 

 II. Vytvoriť 

z rozstrihaného 

obrázka celok- 

žirafa, slon, opica, 

lev. 

 

 

 

 

 

 

Popletené 

zvieratká 

Činnosti: 

 Vytlačte a nastrihajte deťom obrázky podľa predlohy (obrázky si môžu  staršie deti aj nakresliť 

a rozstrihať):   

 

 Deti skladajú rozstrihané puzzle, pomenujú zviera a nech povedia, čím sa od seba odlišujú: 

      
 

 Vymaľujte si s deťmi omaľovanky: PRÍLOHA č. 1                                                    

 Znázornite modrou farbičkou Sloniu fontánu: 



 

 Zacvičte si spolu s deťmi: napodobnite slona pohybom a znázornite chobot rukami- ľavou rukou si chyťte 

nos a pravú ruku prevlečte cez medzeru ruky:  „Slonie preteky“ 

I. Prilepiť 

vystrihnuté časti 

hlavy slona- hlava , 

uši a chobot na 

výkres.  

II. Vystrihnúť a 

nalepiť časti hlavy 

slona- hlava, uši 

a chobot na výkres.  

 

 

  

 

 

Slon v cirkuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečítajte deťom riekanku a spolu si ju zopakujte: 

Čo to plieska vo vetre?                          Uši ako zástavy. 

Čo nás to tu ruší?                                   Uši ako vráta. 

Počkaj chvíľu, nebež preč!                    Slon ich vetru nastaví. 

To sú slonie uši.                                     Vetru sa to ráta. 

Činnosti: 

 Opýtajte sa detí o akom zvieratku sa spomína v riekanke? 

 Zistite, či vedia opísať ako vyzerá slon? 

 Predtým ako s deťmi budete vyrábať slona, rozcvičte si pršteky na riekanku: 

Každá ručička mám prstíčky, (rýchle kmitanie prstami) 

zovrieme ich do pästičky. (zavretie prstov do dlane) 

Bum, bum na vrátka, (poklopanie po stole) 

to je rozprávka krátka. (potlesk) 

Ručičky sa spolu hrajú, (prepletanie prstíkov) 

roboty sa neľakajú, (krúženie v zápästí) 

bum, bum na vrátka, (poklopanie po stole) 

to je rozprávka krátka. (potlesk) 

 



 

 I. Vystrihnite deťom podľa predlohy časti hlavy: hlava, uši a chobot, ktorý deťom poskladáte do tzv.  

harmoniky a spolu s deťmi nalepte na výkres.  

 II. Dajte deťom vystrihnúť časti hlavy – hlava, uši a chobot. Vystrihnutý chobot pomôžte deťom poskladať 

do tzv. harmoniky. Vystrihnuté časti nalepia na výkres. Slonovi dokreslia oči a celého vyfarbia.          

 Na obrázku dieťa pomenuje zvieratá a čiarami správne spojí druhú časť obrázka s chvostom: PRÍLOHA 

č. 2. 

 Rozstrihnite obrázok na časti podľa čiar, poskladajte s deťmi puzzle a pomenujte zviera na obrázku: 

PRÍLOHA č.3. 

                  Svoje práce zasielajte na email: riaditelka@3msv1.sk 

 

I. Zapojiť sa do 

prednesu básne 

o zvieratkách.  

 

 

II. Zapamätať si 

a predniesť báseň 

jazykovo správne 

a samostatne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báseň: 

 

      V ZOO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do Zoo mi chodíme radi, bývajú tam moji kamaráti. 

Pochádzajú z Afriky a sú malí a velikí. 

Činnosti: 

 Zarecitujte si spolu s deťmi báseň:        

                                              V ZOO 

V Zoologickej záhrade,                                                   Papagáj, pštros, dikobraz, 

pláva labuť po vode,                                                       aj z Afriky veľký plaz. 

poskakujú opice a zívajú levice.                                     naťahuje žirafa krk, korytnačka lezie na štrk. 

 

Skáče medveď zvaný panda,                                          Vraj niekoho napadlo, 

deti kričia: ,,To je sranda!“                                            dať opici zrkadlo. 

Antilopa, medveď, slon,                                                Nemá rada také mravy, 

pri opiciach nastal zhon.                                                tak škriekaním deti zdraví. 

                                                                           Strážnik prísne deťom velí: ,,Nekŕmte zvieratá,  deti! 

                                                                                       Hore budú pre nezbedu a nedotknú sa obedu!“ 

 Porozprávajte sa:  Aké zvieratká vystupujú v básničke? 

                               Čo ste sa dozvedeli, čo v ZOO robia? 

                                      Čo zavelil strážnik? 

 Ešte raz si spolu báseň zarecitujte.  

 



 

 

 Vytlačte pracovný list: Deti pomenujú zvieratká. Nájdu správny tieň k zvieratku a spoja ho čiarou: 

PRÍLOHA č. 4. 

 I. Mladším deťom obkreslite žirafu podľa predlohy, II. staršie deti nech si nakreslia žirafu sami a škvrny 

na žirafe si dotvoria podľa fantázie (niečím sladkým/napr. cereálie, chrumky...). 

 Pomôžte chovateľom zatvoriť zvieratká do ohrady (ceruzkou znázorniť horizontálne aj vertikálne čiary 

znázornené podľa šípok na obrázku): 

 
 

Svoje práce zasielajte na email: riaditelka@3msv1.sk 

Poznámky: I., II. – náročnosť úlohy 

ZDROJE: 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02f9wh5eRlVYFR84uaSySZb8j61oQ:1587488900445&q=omalovanka+slon&tbm=isch&source=univ&hl=sk&sa=

X&ved=2ahUKEwjPtvv_gProAhWGXsAKHaaJBwYQsAR6BAgKEAE&biw=1536&bih=722#imgrc=xwpxWEYhmsBrsMhttps://www.google.com/search?sxsrf=ALe

Kk00Po417TMRc7k4kVIMx4AN-

IAkUeQ:1587489251313&q=opica+omalovanky&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjb5KKngvroAhWWQkEAHbehD74QsAR6BAgKEAE&biw=1536&

bih=722 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk030zuDi4hmhF9kN9Q7a9X2fbwXbhQ:1587489549513&q=zirafa+omalovanka&tbm=isch&source=univ&sa=X&

ved=2ahUKEwjPqLu1g_roAhWS_qQKHUsMCh4QsAR6BAgKEAE&biw=1496&bih=530&dpr=1.25 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02f9wh5eRlVYFR84uaSySZb8j61oQ:1587488900445&q=omalovanka+slon&tbm=isch&source=univ&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwjPtvv_gProAhWGXsAKHaaJBwYQsAR6BAgKEAE&biw=1536&bih=722#imgrc=xwpxWEYhmsBrsM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02f9wh5eRlVYFR84uaSySZb8j61oQ:1587488900445&q=omalovanka+slon&tbm=isch&source=univ&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwjPtvv_gProAhWGXsAKHaaJBwYQsAR6BAgKEAE&biw=1536&bih=722#imgrc=xwpxWEYhmsBrsM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00Po417TMRc7k4kVIMx4AN-IAkUeQ:1587489251313&q=opica+omalovanky&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjb5KKngvroAhWWQkEAHbehD74QsAR6BAgKEAE&biw=1536&bih=722
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00Po417TMRc7k4kVIMx4AN-IAkUeQ:1587489251313&q=opica+omalovanky&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjb5KKngvroAhWWQkEAHbehD74QsAR6BAgKEAE&biw=1536&bih=722
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00Po417TMRc7k4kVIMx4AN-IAkUeQ:1587489251313&q=opica+omalovanky&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjb5KKngvroAhWWQkEAHbehD74QsAR6BAgKEAE&biw=1536&bih=722
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00Po417TMRc7k4kVIMx4AN-IAkUeQ:1587489251313&q=opica+omalovanky&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjb5KKngvroAhWWQkEAHbehD74QsAR6BAgKEAE&biw=1536&bih=722
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk030zuDi4hmhF9kN9Q7a9X2fbwXbhQ:1587489549513&q=zirafa+omalovanka&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjPqLu1g_roAhWS_qQKHUsMCh4QsAR6BAgKEAE&biw=1496&bih=530&dpr=1.25
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk030zuDi4hmhF9kN9Q7a9X2fbwXbhQ:1587489549513&q=zirafa+omalovanka&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjPqLu1g_roAhWS_qQKHUsMCh4QsAR6BAgKEAE&biw=1496&bih=530&dpr=1.25


https://sk.pinterest.com/pin/823455113105993523/sent/?invite_code=4b74ae34ee8b4bea8c1ca75b48d434e6&sender=823455250525585190&sfo=1https

://sk.pinterest.com/pin/823455113106769032/sent/?invite_code=c342cff1117e415fb289a5b841bf9246&sender=823455250525585190&https://sk.pintere

st.com/pin/397372367104192592/sent/?invite_code=55b515c296ec4a90a34ff3bbb4e7dd5e&sender=823455250525585190&sfo=1sfo=1 

https://sk.pinterest.com/pin/823455113106769034/sent/?invite_code=bb8df107a27d4e87b501008221c88a0f&sender=823455250525585190&sfo=1 

https://sk.pinterest.com/pin/823455113106354795/sent/?invite_code=2596131ff7af4b54b5f2f425e8bc23eb&sender=823455250525585190&sfo=1https://

sk.pinterest.com/pin/823455113106336753/sent/?invite_code=beac9dd1a21f4d4cac61756f96314681&sender=823455250525585190&sfo=1 

https://sk.pinterest.com/pin/823455113106336750/sent/?invite_code=0442478b631f4ee6bdffc363dea8e647&sender=823455250525585190&sfo=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.pinterest.com/pin/823455113105993523/sent/?invite_code=4b74ae34ee8b4bea8c1ca75b48d434e6&sender=823455250525585190&sfo=1
https://sk.pinterest.com/pin/823455113106769032/sent/?invite_code=c342cff1117e415fb289a5b841bf9246&sender=823455250525585190&sfo=1
https://sk.pinterest.com/pin/823455113106769032/sent/?invite_code=c342cff1117e415fb289a5b841bf9246&sender=823455250525585190&sfo=1
https://sk.pinterest.com/pin/397372367104192592/sent/?invite_code=55b515c296ec4a90a34ff3bbb4e7dd5e&sender=823455250525585190&sfo=1
https://sk.pinterest.com/pin/397372367104192592/sent/?invite_code=55b515c296ec4a90a34ff3bbb4e7dd5e&sender=823455250525585190&sfo=1
https://sk.pinterest.com/pin/823455113106769034/sent/?invite_code=bb8df107a27d4e87b501008221c88a0f&sender=823455250525585190&sfo=1
https://sk.pinterest.com/pin/823455113106354795/sent/?invite_code=2596131ff7af4b54b5f2f425e8bc23eb&sender=823455250525585190&sfo=1
https://sk.pinterest.com/pin/823455113106336753/sent/?invite_code=beac9dd1a21f4d4cac61756f96314681&sender=823455250525585190&sfo=1
https://sk.pinterest.com/pin/823455113106336753/sent/?invite_code=beac9dd1a21f4d4cac61756f96314681&sender=823455250525585190&sfo=1
https://sk.pinterest.com/pin/823455113106336750/sent/?invite_code=0442478b631f4ee6bdffc363dea8e647&sender=823455250525585190&sfo=1


PRÍLOHA č.1 

 



 

 

 

 



 

 



PRÍLOHA č. 2 

                                                                        

 

 



PRÍLOHA č.3 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



PRÍLOHA č.4 

 

 


