
Domáce zvieratá a ich mláďatá  

Vypracovala: Bc. Stella Márišová  

Milí rodičia a deti! Máme tu nový týždeň a s ním aj novú tému, ktorej sa doma môžete 

venovať. Témou tohto týždňa budú „Domáce zvieratá a ich mláďatá“. Zoznámte sa so 

zvieratami a s ich spôsobom života.  Prajem Vám príjemnú zábavu!   

 

Aktivita č.1: Pozrite si nasledujúce krátke video o zvieratkách z farmy. Dobre pozeraj s očami 

a počúvaj s uškami, aby si zapamätal ako vyzerajú jednotlivé zvieratá.  

https://www.youtube.com/watch?v=956-wbIh2ts  

 

 

Aktivita č.2: Trošku si zacvičte. Vašou úlohou bude si napodobniť pohyb nasledujúcich 

zvierat: kôň (skok poskočný), had (plaziť sa), koza (po štyroch), lastovička (beh s mávaním 

rúk), žaba (skoky), medveď (dupanie nohami) a pod. Ak máte ďalšie nápady pokojne si ich 

vyskúšajte. Dôležité je aby ste boli v pohybe.  

Na uvoľnenie si zatancujte s PACI PAC.  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=956-wbIh2ts
https://www.youtube.com/watch?v=fItvSMVPbxo


Aktivita č.3: Pozrite sa na nasledujúci obrázok. Aké zvieratká žijú na farme – domáce 

zvieratká? Vymenuj tie, ktoré poznáš a v ostatných ti pomôže mamička alebo otecko.  Klaďte 

deťom otázky typu: Kto sa stará o zvieratká a o domáce zvieratká? Akým spôsobom sa farmár 

stará o zvieratká, akým spôsobom sa staráš ty o domáce zvieratko? Aké máš domáce zvieratko? 

Ako sa volá? Aký úžitok máme z domácich zvieratiek? Aký je rozdiel medzi životom zvierat 

v lese a na farme? Triedenie zvierat na 2- a 4-nohé. Triedenie podľa pokrytia (peria, srsť).  

 



Aktivita č.4: Maľované čítanie  

 

Rozprávka o usilovnej sliepočke  

Bola raz jedna usilovná sliepočka a veľmi rada znášala vajíčka. Babka Elka vajíčka každé 

ráno pozbierala, sliepočku pochválila a dobre ju nakŕmila. Jedného dňa však babka neprišla. 

Mala veľa práce, lebo prišla jar a ona chcela nazbierať snežienky, bahniatka a pripraviť na 

Veľkonočné sviatky celý dom. Musela poupratovať všetky izby, poumývať všetky okná, aby 

slniečko svietilo do každej izbičky v dome, musela oprať a vyžehliť všetky veci. Veľmi sa tešila 

na svojho vnúčika Lapajka, ktorý ju mal prísť na Veľkonočný pondelok navštíviť. Na 

sliepočkine vajíčka celkom zabudla. Sliepočka zatiaľ usilovne znášala vajíčka a keď ich už 

bolo veľa, rozhodla sa, že si na ne sadne, aby sa nerozbili a aby ich ochránila pre maškrtnou 

mačkou Kikou.  Sedela sliepočka na svojich vajíčkach, keď tu jedného dňa počuje 

tichučké…pí, pí…Vajíčka začali pukať a zo škrupiniek vykukli malé žlté hlavičky.  Začali sa 

liahnuť malé kuriatka. Sliepočka sa im veľmi potešila a usilovne sa o ne starala. Zohrievala 

ich pod svojimi krídlami, nosila im vodičku v zobáčiku a kúsky zelenej trávičky. Jedného dňa 

si babka Elka spomenula aj na sliepočkin kurín. Aj ten by bolo treba upratať a pozbierať 

vajíčka na vajíčkový syr, ktorý má vnúčik Lapajko tak rád. Príde do kurína a čo 

nevidí…sliepočka jej hrdo predstavuje deti - malé, žlté klbôčka - svoje kuriatka. Babka 



usilovnú sliepočku pochválila za jej trpezlivosť a lásku, s akou sa sama starala o svoje 

kuriatka. Pripravila jej veľkú narodeninovú oslavu, na ktorú pozvala aj vnúčika Lapajka. 

Lapajko si hneď chcel zobrať kuriatka domov. „Sliepočka by bola veľmi smutná, keby si jej 

zobral detičky“, vysvetlila babka svojmu Lapajkovi. My si spolu také kuriatka môžeme urobiť. 

Babka pripravila Lapajkovi vlnu, látku, papier, nožnice a lepidlo. Lapajkovi sa babkine 

nápady nepozdávali, ale keď začala čarovať s nožnicami, hneď sa ku nej pridal a vytvorili si 

veľa krásnych kuriatok. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivita č.5: Pomenuj nasledujúce zvieratá na obrázku.  

  

 

ovca, ovečka, prasa, krava, teliatko, kôň, somár, mačka, pes 

kačka, kačiatko, húska, sliepka, kuriatka, kohút, moriak, koza, zajac 

 

 



Aktivita č.6: Prečítajte deťom nasledujúce básničky a naučte sa jednu.   

 
Kačka 

Čože je to, aké vtáča, 

čo po brehu ťažko kráča, 

nevie ešte ani lietať 

nôžkami vie iba splietať. 

Aké meno má to vtáča, 

jaj, veď je to malé káča, 

ale kde má mamičku, 

veľkú bielu kačičku ? 

 

Kohút 
Sedí kohút na plote, 

volá sliepky k robote, 

ki-ki-ri-ki moje sliepky, 

treba vajce do polievky. 

Nahnevá sa gazdiná, 

nenasype nám zrna, 

nenasypú ani dievky, 

hladné budú všetky sliepky. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Kocúrik 

Kráča kocúr po dvore, 

plaší myši v pitvore, 

tie tam majú malú dierku, 

za dverami, pri vedierku. 

Vykukla von myška mama, 

dajte pozor, dnes som sama, 

dajte pozor moje deti, 

bo sem kocúr ihneď vletí. 

 

Psík 

Hav-hav-hav-hav šteká pes, 

robí vresk a to je des. 

Na koho sa toľko zlostí, 

ukradol mu niekto kosti? 

Ale čoby, kdeže kosti, 

to ho iba mačka zlostí, 

vyšla hore na strechu, 

a robí tam neplechu. 

 



Kozička 

Ja som koza a mám rohy, 

dva rohy a štyri nohy 

a na nohách kopytá, 

koľko? Kto sa opýta? 

Na nohe mám dve kopytá, 

poviem tomu, kto sa spýta. 

Že ich mám pár, nevie nik ? 

Veď som párnokopytník. 

 

Koník 

Na lúke sa pasie koník, 

veľký, vraný a nie poník, 

pasie ho tam Anička, 

jeho malá panička. 

Odviedla ho do maštale, 

vyčistila dokonale, 

do vedra mu dala ovos, 

aby vládal ťahať povoz. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Moriak 

Hudri – hudri, nože udri, 

neudrie ten, kto je múdry, 

moriak takto vykrikuje, 

po dvore sa rozťahuje. 

Volá k sebe všetky morky, 

od gazdinej, tetky Dorky, 

dostaneme zobnúť zrna, 

priviezla ho včera z Brna. 

 

Kravička 

Matilda je naša krava, 

tá nám dobré mliečko dáva, 

mamka mi ho dáva piť, 

budem zdravá, dlho žiť. 

A ta naša kravička, 

je teliatku mamička, 

to sa pri nej stále jaší, 

sliepky v dvore pri tom plaší. 

 

 



Aktivita č.7: Zvieratá a ich mláďatá. 

 

 



Aktivita č.8: Nájdi dvojice patriace k sebe. Pomenuj zvieratá a ich mláďatá. 

 

 

 

 



Aktivita č.9: Naučte sa nasledujúce pesničky.   

Čižček, čižiček ... https://www.youtube.com/watch?v=gPNd54bjyVM  

 

Ťuk, ťuki, ťukalo ... https://www.youtube.com/watch?v=com3TwUkfXI  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=gPNd54bjyVM
https://www.youtube.com/watch?v=com3TwUkfXI


Na dvore býva sliepočka naša ... https://www.youtube.com/watch?v=LwfZhnczCZU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maličká som ... https://www.youtube.com/watch?v=8gHKUBg68fY  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LwfZhnczCZU
https://www.youtube.com/watch?v=8gHKUBg68fY


Aktivita č.10: Nájdi dvojice patriace k sebe a pospájaj ich s farebnými cerukami.  

 



 

 

 

 

 



Aktivita č.11: Počítaj a pospájaj.  

 



 

 



 

 



 



 

  



Aktivita č.12: Vyškrtni zvieratko, ktoré nepatrí do riadku. Zvieratá pomenuj.  

 



 



 



 

 

 

 



Aktivita č.13: Vymaľuj správny obrázok 

 

Vymaľuj domáce zviera! 

 

Vymaľuj zviera, ktoré nevie plávať! 

 

Vymaľuj tie zvieratá, ktoré majú dve nohy! 

 

Ktoré zviera má najviac nôh? A ktoré najmenej?  

 

 

 

 



Umelecký kútik  

Tu sú pripravené obrázky domácich zvierat. Ďalej si pripravte nožnice, lepidlo, výkres 

a kresliaci materiál. Vyberieme si obrázok domáceho zvieratka. Najprv obrázok rozstriháme 

na niekoľko častí. Časti obrázky pomiešame a skúsime ho opäť poskladať. Potom jednotlivé 

rozstrihané časti prilepíme na výkres. Výtvarné dielko zvieratka deti dotvoria podľa fantázie.  

 

 

 



 

 

 

  



Nápady na tvorenie  

 

 





 

 

 

 


