ZVIERATÁ A ICH MLÁĎATÁ
Milí rodičia, prichádza jar, niekedy míľovými a niekedy ospalými krokmi, ale nekompromisne a sebaisto.
Vie, že prišiel jej čas. Jar - to je nový začiatok, nový život. Prebúdza sa nielen rastlinná ale aj živočíšna ríša.
Porozprávajte sa s deťmi o hospodárskych zvieratách, pomôcť vám môže ilustrácia, alebo aj doma máte
určite nejakú knižku, encyklopédiu s témou farmy, hospodárskeho dvora. Rozhovory s vašimi ratolesťami,
spoločné objavovanie, zážitky - nech vám prinesú radosť, pocit uspokojenia a rodinnej pohody. Veď slnko
je dôležité nielen na oblohe, ale aj v duši
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Správne pomenujte zvieratá a ich mláďatá, ako prichádzajú na svet (či sa liahnu z vajíčka, či sa
rodia),
prostredníctvom hry ich môžete napodovať zvukom i pohybom,
slovne opíšte stavbu tela (charakteristické znaky – rohy, hriva, počet nôh, hrebienok a pod.) ,
čím majú telo pokryté (srsť, perie),
čím sa živia,
názov ich príbytku (maštaľ, stajňa, kurník a pod.),
čím sú pre človeka užitočné (vajcia, mlieko, mäso, na stráženie domu a pod.).

Kohút
Sedí kohút na plote,
volá sliepky k robote,
ki-ki-ri-ki moje sliepky,
treba vajce do polievky.

Kocúrik
Kráča kocúr po dvore,
plaší myši v pitvore,
tie tam majú malú dierku,
za dverami, pri vedierku.

Nahnevá sa gazdiná,
nenasype nám zrna, nenasypú ani dievky,
hladné budú všetky sliepky.

Vykukla von myška mama,
dajte pozor, dnes som sama,
dajte pozor moje deti,
bo sem kocúr ihneď vletí.

Pomenujte zvieratá na obrázku. Súvislou čiarou spojte mamičku s jej mláďatkom.

Vytlačte si obrázok a obrázky označené čiarkovanou líniou vystrihnite. Následne ich nalepte, kam
po správnosti patria.

Tak ako my ľudia máme svoju rodinu, majú ju aj zvieratá. Ktoré zvieratá na obrázku tvoria rodinu (mama,
otec, mláďa)? Ukáž a pomenuj ich.

Pastelkou sleduj cestu teliatka za mamičkou. Môžeš ju prejsť aj viackrát.

Kravička
Matilda je naša krava,
tá nám dobré mliečko dáva,
mamka mi ho dáva piť,
budem zdravá, dlho žiť.

Dobrý farmár si svoje zvieratá vie správne porátať. Určite to zvládneš aj ty. Spočítaj koľko zvierat je
v rámiku a daný počet zaznač do prázdneho rámika čiarkami alebo krúžkami.

Rozprávka o troch prasiatkach

Povedali raz tri prasiatka matke: - Už nám je v našom domčeku tesno, pusť nás, mamka, do sveta.
- Dobre, - pristala matka. - Živila som vás, kým som vládala, teraz sa už starajte o seba samy. Len si vo
svete dajte pozor na vlka!
A tak odišli prasiatka každé inou stranou.
Prvé prasiatko kráča cestou-necestou a tu stretne človeka s batohom slamy. Prihovorí sa mu: - Dobrý človek,
daj mi, prosím ťa, z tej slamy, postavím si domček.
Človek mu dal trocha slamy a prasiatko sa hneď pustilo do roboty. Keď bol domček hotový, prasiatko sa
doň nasťahovalo a od radosti takto spievalo:
Mám slamený pekný dom,
spokojne si žijem v ňom.
Keď sa dobre zavriem zdnuka,
nezľaknem sa ani vlka.
Druhé prasiatko kráča cestou-necestou a tu stretne človeka s nošou dreva. Prihovorí sa mu: - Dobrý človek,
daj mi, prosím ťa, z toho dreva, postavím si domček.
Človek mu dal trocha dreva a prasiatko sa hneď pustilo do roboty. Keď bol domček hotový, prasiatko sa doň
nasťahovalo a od radosti takto spievalo:
Mám drevený pekný dom,
spokojne si žijem v ňom.
Keď sa dobre zavriem zdnuka,
nezľaknem sa ani vlka.
Tretie prasiatko kráča cestou-necestou a tu stretne človeka s vozíkom, naloženým tehlami. Prihovorí sa mu:
- Dobrý človek, daj mi, prosím ťa, z tých tehál, postavím si domček.
Človek mu dal trocha tehál a prasiatko sa hneď pustilo do roboty. Keď bol domček hotový, prasiatko sa doň
nasťahovalo a od radosti takto spievalo:

Mám tehlový pekný dom,
spokojne si žijem v ňom.
Keď sa dobre zavriem zdnuka,
nezľaknem sa ani vlka.
Tak si prasiatka žili vo svojich domčekoch a na vlka viac nemysleli.
Ale jedného dňa vyšiel vlk z hory a zaklopal na predné dvere slameného domčeka:
Vietor fučí, zima je veľká,
otvorže mi, prasiatko, dvierka.
Prasiatko mu odpovedalo:
Aj keď vonku vietor fučí,
nepustím ťa, sivý vĺčik!
Vlk sa nazlostil:
A keď ja zavyjem
a keď ja dupnem,
ako list zo stromu
tvoj domček sfúknem!
Rozbehol sa, zavyl a zadupotal a domček sfúkol. No prasiatko nečakalo. Vybehlo zadnými dvierkami,
bežalo a bežalo a ukrylo sa u prasiatka v drevenom domčeku.
Dobehol ta aj vlk a zaklopal na predné dvere:
Vietor fučí, zima je veľká,
otvorže mi, prasiatko, dvierka.
Prasiatko mu odpovedalo:
Aj keď vonku vietor fučí,
nepustím ťa, sivý vĺčik!
Vlk sa nazlostil:
A keď ja zavyjem
a keď ja dupnem,
ako list zo stromu
tvoj domček sfúknem!

Rozbehol sa, zavyl a zadupotal a domček sfúkol. No prasiatka nečakali. Vybehli zadnými dvierkami, bežali
a bežali a ukryli sa u prasiatka v tehlovom domčeku.
Dobehol ta aj vlk a zaklopal na predné dvere:
Vietor fučí, zima je veľká,
otvorže mi, prasiatko, dvierka.
Prasiatko mu odpovedalo:
Aj keď vonku vietor fučí,
nepustím ťa, sivý vĺčik!
Vlk sa nazlostil:
A keď ja zavyjem
a keď ja dupnem,
ako list zo stromu
tvoj domček sfúknem!
Rozbehol sa, zavyl a zadupotal, ale domček sfúknuť nevládal.
Vlk sa ukrutne najedoval á zavolal: - Počkajte, veď vás ja dostanem! - a škriabal sa na strechu, že sa spustí
dolu komínom.
Ale prasiatka ho počuli.
- Čo urobíme? - vraví prvé prasiatko.
- Rozložíme oheň! - povie druhé prasiatko.
- A ja zavesím pod komín kotol s vodou! - vraví tretie prasiatko.
Tak aj urobili. Keď sa vlk spustil dolu komínom, spadol rovno do vriacej vody a uvaril sa. Prasiatka sa ho
viac nemuseli báť.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Aké postavy vystupovali v rozprávke?
Z akého materiálu si prasiatka stavali svoje domčeky?
Akého nepriateľa mali prasiatka?
U koho sa ukryli prvé dve prasiatka?
Ktorý z domčekov bol najpevnejší?
Skúste porozmýšľať, čo by sa stalo, keby si prasiatka navzájom nepomáhali.....
Hudobnú verziu rozprávky si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=eU53tixlqWk

A niečo pre ŠIKOVNÉ RÚČKY - jarnú výzdobu u vás doma si môžete osviežiť jednoduchým obrázkom:
Budete potrebovať farebný papier, nožnice, lepidlo,
pastelky na dokreslenie tváre a kopýtok, papierový krajkový
obrúsok pod pohár – 3ks a potom už len chuť tvoriť "
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Na kúsku zeleného machu z prechádzky v lese sa bude pekne vynímať veselé žlté kuriatko. Zrecyklujte
preložku na vajíčka a kuriatok si spravíte aspoň 5 "
%
$
#

DOVIDENIA, KAMARÁTI !!!!

