
 

 

NÁZOV TÉMY: Jar – Zrod nového života 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY: Zvieratá a mláďatá 

Náročnosť úlohy pre dieťa: Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 
I. II. Pomenovať zvieratá 

a priradiť mláďatá 

 

 

 

 

 

 

 

Zvieratá a ich mláďatá 

 

 

 

 

Rozlišovať rôzne zvieratá a ich mláďatá, vedieť napodobniť zvuk zvierat. 

Rodičia, zopakujte s deťmi, aké zvieratká poznajú. Opýtajte sa na mláďatká zvierat: 

- Aké zvieratká poznáš? 

- Aké zviera má mláďatko jahniatko? 

- Aké zviera má mláďatko žriebä? 

- Aké poznáš mláďatka? Vieš, kto je ich mamka?   

- Aký zvuk robí kôň, ovca, kačka, žaba....? 

Činnosti: 

I. Skupina 3-4 ročných detí zapojených do NP PRIM pracuje s obrázkom Domáce zvieratá 

a ich mláďatá  Pomenujte, s deťmi, zvieratá z obrázku a dieťa spojí zviera s mláďatkom 

a nechajte dieťa vyfarbiť obrázok: Príloha č.1. 

 

II. Skupina 5-6 ročných detí zapojených do NP PRIM taktiež pracuje s obrázkom: 

Pomenujte, s deťmi zvieratá a mláďatá na obrázku napodobní ich zvuk 

- Dieťa pomenuje zvieratá a mláďatá na obrázku nájde správne mláďa k zvieraťu, 

obrázok vyfarbí 

Obrázok sa nachádza v: Prílohe č.2: 

I. II. Zapájať sa do 

recitovania riekaniek 

 

Mláďatka na dvore 

 

Logopedické cvičenia pre obe  skupiny detí zapojených do NP PRIM (3-4 ročné a 5-6 

ročné tiež)  

Činnosti: postupne prečítajte riekanky na pracovnom liste pre detičky. Nechajte  deti 

riekanku opakovať a sledujte správnu výslovnosť.  

Mláďatká na dvore 

 

Keď jar, slnko pohladká, na dvore sú mláďatká : 

-mačka má mačiatko, 

-fenka má šteniatko, 

-sliepka má kuriatko, 



 

 

-kačka má káčatko, 

-húska má húsatko, 

-morka má morčiatko, 

-svinka má prasiatko, 

-ovca má jahniatko, 

-koza má kozliatko, 

-krava má teliatko, 

-kobyla žriebätko, 

-zajačica zajačika, ten v hniezdočku tíško spinká. 

Tešia sa im dobré mamy. 

Už na dvore nie sme sami. 

I. II.  Prostredníctvom 

grafomotorických cvičení 

precvičiť primeraný tlak a 

správny úchop ceruzky. 

 

 

 

 

Zvieratá a ich mláďatá 

 

Rozvoj správneho úchopu ceruzky u 3-4 ročných detí zapojených v NP PRIM. 

Činnosti: 

I. - Nácvik správneho úchopu ceruzky, farbičky na maľovankách; 

II. - Nácvik a korekcia správneho tlaku na papier na maľovankách; 

I. II.      – Opakovanie farieb; 

                                         

II. Skupina starších detí 5 -6  ročných  zapojených v NP PRIM vypracuje pracovný list, 

kde si precvičuje: 

- Deti pomenúvajú geometrické tvary. 

 

Pracujú s pracovným  listom : Príloha č.3 

I. II. Počúvať 

s porozumením. 

 

 

Hanička a hladná ovečka 

 

Pre obidve skupiny detí zapojených v NP PRIM, rodičia,  pozrite si video na YouTube:   

Hanička a hladná ovečka – spoznávame zvieratká, ktoré papajú mliečko/ zvuky z 

farmy 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=80H-1p9tTRA 

 

Činnosti: 

Opýtajte sa detí: 

- Ktoré zvieratko bolo hladné? 

- Čo chcela zjesť ovečka? 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=80H-1p9tTRA


 

 

- Koho hľadala ovečka  ? 

- Ktoré zvieratá a mláďatka stretla ovečka pri hľadaní svojej mamičky? 

- Čo jedli mláďatká? 

- Aké zvuky vydávajú zvieratá, ktoré stretla ovečka? 

I. II. Precvičovanie jemnej 

motoriky 

 

 

 

Kamarátka ovečka 

 

 

Výroba ovečky: 

 

Milí rodičia, vyrobte si ovečku z videa ktoré ste si pozreli. Návod na ovečku je 

v Prílohách č. 4 (fotopostup). 

 

Nezabudnite sa s vašimi prácami pochváliť pani riaditeľke na email: 

riaditelka@3msv1.sk 

 

 

Poznámky: 

I., II. – náročnosť úlohy 

ZDROJE: 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=80H-1p9tTRA 

https://www.pinterest.pt/pin/522980575467734728/ 

https://cz.pinterest.com/pin/455778424781674318/ 

UHRIKOVÁ Miroslava. Pracovné listy. 2015 

SILONOVA Viera. Pracovne listy k Sindelar technike. Rozvoj komunikacnych zrucnosti I diel, 2018 
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PRÍLOHA č.1: 

 

 



 

 

PRÍLOHA č.2: 

 



 

 

PRÍLOHA č. 3: 

 



 

 

PRÍLOHA č. 4: Fotopostup výroby ovečky 

                                 

 



 

 

                 

 



 

 

                            

 

 



 

 

                                

 

 

 


