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Milí rodičia, tento týždeň pokračujeme v aktivitách zameraných na tému: Tajomstvá knižiek- Mám 

básničku na jazýčku 

Nasledujúci text sa volá maľované čítanie. Čítajte ho spolu so svojim dieťaťom, ukazujte prstom 

text, ktorý práve čítate, písmenko po písmenku. Tam kde sú obrázky, nechajte čítať svoje dieťa. Želám 

vám veľa zábavy a radosti pri spoločne strávenej činnosti.  

 

AHOJ KAMARÁTI☺! 

PAMÄTÁTE SA ,KTO MÁ V 

MESIACI  MAREC    

SVIATOK?  VEĽMI SPRÁVNE, 

VŠETKY .  AJ TENTO 

TÝŽDEŇ SA S NIMI EŠTE 

ZAHRÁME ☺,ABY SME ASPOŇ 

NA CHVÍĽU ZABUDLI NA 

NEPLECHU , KTORÁ  NIE 

A NIE ODÍSŤ   
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DOBRE SA POZERAJTE 

A SKÚSTE POVEDAŤ, AKO SA VOLÁ 

ROZPRÁVKA NA OBRÁZKU?  

                

TERAZ SI PEKNE POSADAJTE,   

VÁM PREČÍTAJÚ ROZPRÁVKU☺ 
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VLK A SEDEM KOZLIATOK 
  Sadni si ku mne na lávku, poviem ti peknú rozprávku. Kde bolo, tam bolo, voľakde len bolo - 
bola jedna hôrka, v tej hôrke lúčka, na lúčke domček a v domčeku prebývala stará koza. Celá bola biela, 
len pod okom mala škvrny. Táto koza mala sedem utešených kozliatok. Odchodí koza na pašu a 
prikazuje kozliatkam: „Deti moje, nože dnu nikoho nepúšťajte; prišiel by vlk a zmárnil by vás. Otvorte 
len mne, keď vám zaspievam pesničku.“ „Kozliatka maličké, otvorte mamičke, nesie vám, nesie                
vo vemene mliečko, nakŕmi vás sienkom, napojí vodičkou“. Kozliatka mamičke všetko prisľúbili, ale 
čože ? Vlk už dávno potajomky chodieval k domčeku. I teraz sa pritajil pod oblokom a všetko vypočul. 
Veď ja jej pesničku už viem, pomyslel si. Počkal ešte trochu, pokým stará zájde až do hory, potom sa 
chytro rozbehol k dverám domčeka. Vlk bol hlúpy. Nazdal sa, že keď sú kozliatka ešte maličké, ľahko 
ich oklame. I hrozným hlasom zareval: „Kozliatka, otvorte ,nesiem vám na rožkoch mliečka, vo vemene 
vodičky!“ Lenže kozliatka už boli naozaj múdre. Ako počuli vlkovu popletenú pesničku, začali sa smiať 
a zavolali: „Vlk si, vlk, a my ťa nepustíme ! Naša mamička má tenšie hrdlo, aj pesničku inakšie spieva." 
A vlk počul, ako sa v chyžke veselo na ňom smiali. „No, ten smiech vám nedarujem !" povedal si vlk a 
nahnevaný uteká ku kováčovi. Ešte bol ďaleko, už na nebo volal: „Kováč, kováč, ukuj mi tenšie hrdlo!" 
Vyjde kováč vlkovi naproti a povie: „Ba netáraj! Načože je tebe tenšie hrdlo?" „Nespytuj sa, ale kuj, 
lebo ťa naskutku zjem!" odvrkol vlk. Tak či tak, no kováčovi sa nechcelo pod vlkove zuby. Položil vlka 
na nákovu, chytil kladivo do ruky a buch z jednej, buch z druhej strany, koval tenké hrdlo. Lenže vlk bol 
netrpezlivý a ušiel skôr, ako kováč hrdlo dokoval. Beží zase horou a cestou si kozinu pesničku opakuje. 
Zastane vlk po druhý raz predo dvermi domčeka a teraz už pozorne zaspieva: „Kozliatka maličké, 
otvorte mamičke, nesie vám, nesie vo vemene mliečko, nakŕmi vás sienkom, napojí vodičkou.“ 
Počúvajú kozliatka, počúvajú, aký je to zase spev. Hlas ani hrubý, ani tenký - nie, to nie je mamička. A 
preto odpovedajú: „Vlk si, zase len vlk, a my ťa nepustíme! Nenazdaj sa, že nás oklameš. Pesnička je 
mamičkina, ale hlas je veru tvoj. Naša mamička má ešte tenšie hrdielko." A neotvorili. "Aké ti mi tu, 
vraj ešte tenšie!" napáli sa vlk. "A či ma ten kováč ešte dosť neutĺkol kladivom?" Lenže márne sa zlostil, 
márne pajedil. Ak chcel kozliatka oklamať, musel znova na nákovu. Voľky-nevoľky sa rozbehol znova 
ku kováčovi. Len aby ho našiel doma. Našťastie tam kováč bol a vlk na neho zakričal už z prahu: „Kováč, 
kováč, aké hrdlo si mi to ukoval?" „Ako dlho si vydržal na nákove, také ti je hrdlo." „No dobre. Tak ukuj 
mi ho ešte tenšie!" „Hybaj na nákovu!" povedal kováč a ukoval vlkovi celkom tenké hrdlo. Keď bolo 
hrdlo hotové, vlk sa ponáhľal zase k domčeku. Už po tretí raz zastane pri dverách a spustí tenulinkým 
hláskom: „Kozliatka maličké, otvorte mamičke nesie vám, nesie vo vemene mliečko, nakŕmi vás 
sienkom, napojí vodičkou.“ Ale najstaršie kozliatko bolo veľmi múdre. Hneď poznalo vlka, podoprelo 
chrbátikom dvere a povedalo: „Veru si ty nie naša mamička, a my ťa nepustíme." „Ba veru je to 
mamička!" škriepili sa mladšie kozliatka. „Vravím vám, že nie je!" volalo najstaršie. „Neškriep sa!" 
okríkli ho mladšie. „Je to naša mamička, nuž pusťme ju, lebo sme hladné." I odstrčili to najstaršie odo 
dverí a otvorili. Tu namiesto mamičky skočí do izby vlk a vycerí zuby! Jaj, to bolo strašné ! Úbohé 
kozliatka sa zľakli a rozpŕchli sa ako kurence. Chceli sa skryť pred vlkom, ale ten všade za nimi. Jedno 
sa skrylo pod lavičku - našiel ho. Druhé za poličku - aj to našiel. Tretie, štvrté - všetky našiel, pochytal a 
pohltal. Len jedno jediné skrylo sa do piecky a zakryté dvierkami vlk nezbadal. Po takejto hostine sa vlk 
pooblizoval a spokojne vyšiel z domčeka. Dvere nechal otvorené, lebo od toľkých kozliatok ostal taký 
široký, že sa ledva cez ne prepchal. „Ej, či by som teraz pil !" pomyslel si. A tak šiel z nohy na nohu k 
studničke zapiť tú pečienku. Príde stará koza domov, dvere nájde otvorené, hneď ju chytí strach: „Jaj, 
preboha, čo sa tu porobilo!" Hľadá, bľačí, vyvoláva deti - no nikde šuchu ani ruchu. Až naveľa vystrčí to 
najstaršie kozliatko hlavu z piecky: „Mama, mama, a či ste to ozaj vy?" neverilo chúďa. „Veru som ja, 
dieťa moje. A kdeže sú ostatné?" „Jaj, mama moja, kdeže sú tie! Prišiel vlk, spieval vašu pesničku, nuž 
otvorili mu a on ich požral. Všetky požral, iba mňa nenašiel, lebo ma v piecke nebolo vidno." Ako to 
koza počula, prestala nariekať a poď ona za vlkom! Dobehla ho práve, keď začal schádzať k studničke. 
Ej, či mu tá dala! Zadupkala nohami, podhodila si ho rohami a mlátila a bila, koľko sa doň pomestilo. A 
vlk, taký prejedený, ani sa bránil nemohol. Nakoniec ho tak poklala rohom, že sa hneď vystrel. Koza 



4 
 

vlkovi chytro brucho rohom rozpárala, kozliatka povyberala, v studničke poumývala a ponapájala. 
Našťastie vlk ich nepochrúmal, ale také celé hltal a ešte sa vody nenapil. Kozliatka hneď prišli k sebe a 
začali veselo poskakovať. A ktože mal väčšiu radosť ako stará koza? Šťastná mať si odviedla detičky 
domov, aby sa mohli vyrozprávať. Ale od toho dňa kozliatka mamičku vždy poslúchali a vlkovi nikdy 
viac neotvorili. A na vŕbe rozhojdal sa zvonec, že je našej rozprávočke koniec.  

TAK, ,KEĎ STE  DOBRE 
POČÚVALI, URČITE MI BUDETE VEDIEŤ 

ODPOVEDAŤ NA MOJE OTÁZKY☺ 

1. KDE BÝVALA ? 

2. KOĽKO MALA ? 

3. ČO PRIKÁZALA ? 

4. POSLÚCHLI  ? 

5. KTO CHCEL VOJSŤ KU ? 
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6. PREČO NEPUSTILI? 

7. AKO SI ZMENIL HLAS? 

8. KAM SA SKRYLO KTORÉ 

      NENAŠIEL? 

9. AKO ZACHRÁNILA ? 
10. NA ČIARU NAKRESLITE TOĽKO    , 

     KOĽKO BOLO
____________________________ 

11. VYSTRIHNITE  NASLEDUJÚCE 
OBRÁZKY, SPRÁVNE ZORAĎTE A  
POMOCOU NICH  POROZPRÁVAJTE 
ROZPRÁVKU TAK, AKO STE JU 

POČULI☺ 
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TU SI MÔŽETE VYFARBOVAŤ  

OBRÁZKY Z ROZPRÁVKY: 
http://www.onlineomalovanky.cz/Omalov%C3%A1nky-vlk-a-sedm-mal%C3%BD-kozy.html 

http://www.onlineomalovanky.cz/Omalov%C3%A1nky-vlk-a-sedm-mal%C3%BD-kozy.html
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ROZSTRIHAJTE A NALEPTE 

SPRÁVNY POČET DO RIADKA 
PODĽA ČÍSLA 
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TAK A TERAZ VÁM 

PREČÍTAJÚ O NEPODARENÝCH 

EŠTE RAZ, DOBRE POČÚVAJTE ☺ 

 

O NEPODARENÝCH 
KOZLIATKACH 

Koza vraví: „Kozliatka, 
nechoďte mi za vrátka! 

Prídem večer, nebite sa, 
zlý vlk by vás počul z lesa!“ 

Ešte je len na priedomí, 
už sa bijú len tak hrmí: 

„Siénko mnéé, siénko mnéé!“ 
„Tebe nié, tebe nié!“ 

Vtom na dverách hromy, buchy: 
„Otvárajte, čo ste hluchí?“ 
Capko šepká: „Ani muk! 

Deti, to je starý vlk!“ 

A na dverách hromy, buchy: 
„Počujete, či ste hluchí? 

Otvárajte mamičke!“ 
„Kdežé!“ kričia maličké. 
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„Mamička tak neklope.“ 
„Ako?“ 

„Nohou nekope. 
Pekne rožkom: klop, klop, klop. “ 

Vlk to skúša – buch a klop, 
vlk to pletie – klop a buch. 

„Darmo klopeš, darmo búchaš. 
Najprv sa nám v okne ukáž, 
či máš rožky, bielu bradu!“ 

„Mám len brucho plné hladu.“ 

„Mamička nám išla z domu 
doniesť mliečka do vemienka. 

Ty si vlk a luhár k tomu. 
Nedáme ti z nášho sienka. 
Tam si choď, ty luhár starý, 
kde sa vlkom lepšie darí!“ 

Zavrčí vlk, hrivu zježí, 
stiahne chvost a domov beží. 

Ešte je len na priedomí, 
už sa bijú len tak hrmí: 

„Siénko mné, siénko mné!“ 
„Tebe nié, tebe nié!“ 

NO ČO POVIETE ,BOLA TO TÁ 
ISTÁ ROZPRÁVKA? V ČOM BOLA INÁ? 

PUSTILI   DO DOMČEKA? 



12 
 

PREČO HO NEPUSTILI?                         

AKÉ BOLI ?                                
KTO A ČO V BÁSNIČKE CHÝBALO?            
( Porovnajte s deťmi rozprávku s básničkou, čo v rozprávke bolo a v básničke chýbalo? 
Upozornite deti aj na štruktúru textov, v rozprávke je veľa písmien, na celej strane. Básnička 
je kratšia, text je len v strede strany. Môžete porovnať aj názvy: ktoré písmenká sú zhodné, 
čo je odlišné.)  

                                                       

, URČITE STE SI VŠIMLI, ŽE 

TÁTO DRUHÁ ROZPRÁVKA O  
BOLA BÁSNIČKA. V BÁSNIČKE SÚ 
NIEKTORÉ SLOVÁ SKORO ROVNAKÉ. 
HOVORÍME, ŽE SA RÝMUJÚ. VRÁŤTE SA 

S SPÄŤ K BÁSNIČKE A VYPOČUJTE 

SI JU EŠTE RAZ.  SKÚSTE PO
OPAKOVAŤ  SLOVÁ, KTORÉ SÚ 
VYZNAČENÉ ROVNAKOU FARBOU.  
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POČUJETE ? NAPRÍKLAD:     
MAMIČKE-MALIČKÉ 

POZRITE SA AJ NA PÍSMENKÁ, KTORÉ 

PÍSMENKÁ SÚ INÉ, ZAKRÚŽKUJTE ICH☺ 

M A M I Č K E    -   M A L I Č K É 

VÝBORNE , TERAZ UŽ VIETE, 
ŽE BÁSNIČKA SA VOLÁ AJ PRETO 
BÁSNIČKA, LEBO SÚ V NEJ NIEKTORÉ 
SLOVÁ SKORO ROVNAKÉ- RÝMUJÚ SA.   

HOVORTE SI BÁSNIČKU                            

O LASTOVIČKE  OD TEJTO TETY , 
AKO SA VOLÁ?                             
VÝBORNE, KRISTA BENDOVÁ. 
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ČIERNY VTÁČIK, BIELE BRUŠKO, 

AKO SA VOLÁ? NASTAV UŠKO, 

POŠEPKÁM TI DO UŠÚ, 

LASTOVOČKA ŠUŠUŠÚ.  

 

SKÚSTE V BÁSNIČKE OZNAČIŤ 
SLOVÁ A PÍSMENKÁ, KTORÉ SA 
PODOBAJÚ ALEBO SÚ ROVNAKÉ. 

 VÁM POMÔŽU☺ 

NA NASLEDUJÚCEJ STRANE MÔŽETE 
POROVNAŤ , ČI SME NAŠLI ROVNAKÉ 

SLOVÁ A PÍSMENKÁ☺ 
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ČIERNY VTÁČIK, BIELE BRUŠKO, 

AKO SA VOLÁ? NASTAV UŠKO, 

POŠEPKÁM TI DO UŠÚ, 

LASTOVOČKA ŠU  ŠUŠÚ.  

VÝBORNE . TERAZ SA VRÁTIME  

SPÄŤ K BÁSNIČKE O NEPODARENÝCH

. 

AK SA VÁM PÁČILA, VYPOČUJTE SI JU 
EŠTE RAZ. 

 MÔŽETE POMÁHAŤ PRI 
HOVORENÍ BÁSNIČKY A MOŽNO SI JU 

AJ ZAPAMÄTÁTE ☺.  
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                 A TERAZ SA
ZAHRÁME NA BÁSNIKOV.                                

1.KARTIČKY ROZSTRIHNITE 
A POTOM SPÁJAJTE SLOVÁ, KTORÉ SA 
RÝMUJÚ.
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2. DOPLŇTE OBRÁZKY- RÝMY DO 
BÁSNIČKY 

PRED NÁŠ ZASADIL SOM ______ 

„DOBRE CHUTÍ !“POVEDALA______ 

NA PLOTE JE A VO VODE ________ 

HNEVAL SA RAZ , ŽE HO ŠTIPOL___ 

VPRED UHÁŇA A CÚVA ZAS______ 

KEĎ SA STRATÍ , POTEŠÍ SA_______ 
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NAJPRV OBLEČ A NAKONIEC_____ 

POPICHÁ ŤA ,POPÁLI ŤA______ 

NA JEDLIČKE BÝVA , POD 
JEDLIČKOU V NORE_______ 

ČERVENÁ JE A BIELA_______ 

, STE VEĽMI ŠIKOVNÍ, 

 TLIESKAM VÁM        
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KEĎ SI VYSTRIHNETE TIETO 
POSTAVY Z ROZPRÁVKY A NA ZADNÚ 

STRANU NALEPÍTE  ŠPAJDLU, 
MÔŽETE SI VYROBIŤ BÁBKY A ZAHRAŤ 

SI DIVADIELKO☺
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POMÔŽTE MAMIČKE KOZIČKE NÁJSŤ 

CESTU KU KOZLIATKAM☺
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    KRESLITE CERUZKOU CESTIČKY, 
KTORÝMI MAJÚ ISŤ KOZIČKY.                
KTORÁ KOZIČKA MUSÍ PREJSŤ NAJDLHŠIU CESTIČKU, ČO NAZBIERA?NAJDLHŠIU 
CESTIČKU  VYFARBITE ZELENOU FARBIČKOU.    KTORÁ CESTIČKA JE 
NAJKRATŠIA? VYFARBITE JU ORANŽOVOU FARBIČKOU. CESTIČKU KU SIENKU 
VAFARBITE HNEDOU.  
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KAM SA SCHOVALI KOZLIATKA? 

POROZPRÁVAJTE☺ 
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VYROBTE SI TAKÉTO KOZLIATKA ČI 
VLKA A TIEŽ SI MÔŽETE ZAHRAŤ 

DIVADIELKO  ☺  
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A TO JE NA TENTO TÝŽDEŇ 

VŠETKO☺. NA ZÁVER SI MÔŽETE 

ZATANCOVAŤ SO : 

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

MAJTE SA KRÁSNE 

A POSLÚCHAJTE . 

AHOJ ☺. 

 
                                                                                                   Vypracovala: Renáta Mészárosová 

 

 

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

