
 
MŠ Dolná Súča 

Ahoj kamaráti. Skôr, ako sa vydáme na potulky s Prírodovedkom, nachystajte si, prosím 

vás papier, pastelky a pero, a takto nachystaní môžeme sa vybrať  

za Prírodovedkom smelo ☺. 

 

Prírodovedkova cesta na Krásin 

Ahoj kamaráti. To som ja Prírodovedko. Tak sa mi v tej vašej Dolnej Súči páčilo, že som sa 

rozhodol k vám vrátiť. Dnes však poputujeme iným smerom. Že kam? To aby ste zistili, mali 

by ste uhádnuť hádanku. Tak pozorne počúvajte: 

Vysoký je, samá skala, 

pri pohľade z vrchu sa kde komu zatočí hlava. 

Na vrchole stožiar svieti, 

Čože je to milé deti? 

 

Áno, je to Krásin. Vy ste šikovní kamaráti.  

Chcem vás znova poprosiť, či by ste mi pomohli môj príbeh dopĺňaním, kreslením či 

počítaním dotvoriť? Že áno, tak poďme na to kamaráti smelí, pozrieme sa spolu, čo v prírode 

sme opäť uvideli. 

Ale kadiaľ ja mám ísť? Sám sa seba pýtam. V tom zbadal som nápis KRÁSIN a smer ukazujúci 

kadiaľ ísť mám.  

                  → 

                                                                      R I S Á N K 
 
Povedzte mi kamaráti, mal som ísť doľava a či doprava? Ktorým smerom tá šípka smerovala? 
Áno, presne tak moji milí, správne ste ma vpravo navodili. Ale ak sa lepšie pozriete na nápis, 
písmenká sa v ňom poprehadzovali. Pomohli by ste mi ich prehodiť tak, aby sme z nich opäť 
názov KRÁSIN mali? Skúste ho správne na papier napísať, pričom vám samozrejme môže 
mamička či ocko pomáhať.  
 
Keďže viem, že šikovní ste, určite ste to zvládli. Tak poďme ďalej v smere šípky, aby sme sa 
spolu na ten Krásin dostali. Ako si tak kráčam, zbadal som ja v diaľ, šesť krásnych srniek, 
rýchlo som ich spočítal. Ale dve sa zľakli a rýchlo utiekli. Koľko ich tam zostalo, čo sa ma 
nezľakli? Nachystaj si ruky, ukáž na nich prstov šesť, dva prsty z nich schovaj. Koľko ti ich 
zostalo? Áno, štyri. Presne toľko srniek sa ma nebálo. Tie zostali sa na lúke pásť, tak som 
vôkol tíško prešiel, aby nezľakli sa zas.  
 



 
MŠ Dolná Súča 

Ako som tak kráčal, pekný posed vidím. Podišiel som k nemu, sadol som si, že trocha si 
oddýchnem a po prírode sa rozhliadnem. Tu sadla si mi na ruku jedna malá lienka, zober si 
teraz papier a pastelky a nakresli lienku, ktorá mala čiernu  hlávku a na hlávke dve tykadielka. 
Na chrbte dve červené krídelká. Na krídelkách bodky, tri na ľavom krídle a štyri na pravom, 
verím milí kamaráti, že podarilo sa vám ju nakresliť hravo.  
 
Ale poďme zasa o krok ďalej náučným chodníkom, uvidíme, čo postretlo ma hneď za ďalším 
kríkom. Bola to tečúca číra vodička, z ktorej napil som sa, veď bola to čistá. 
  

 
 
Áno, presne tak, studnička. Osviežený kráčam ďalej a tu zbadám ohradu. 
 

 



 
MŠ Dolná Súča 

 
V tej ohrade žiadne zviera si nepojedalo trávu. Ale viem, že onedlho sa v nej budú pásť 
nejaké zvieratá. Ako sa len volajú? Rozmýšľam. No nemôžem na to prísť. Pomôžte mi 
kamaráti, čo by to len mohlo byť? Viem, že robí méé a začína sa na písmeno K. Tak už viete 
kamaráti? Áno je to koza rohatá. 
 
Kráčam si ja cestou ďalej, ešte rôzne živočíchy videl som. Myšiak nad Krásinom si lietal, zajac, 
ten ďaleko odo mňa utekal. Tu i myška sa mi pred nohami mihla, rýchlo sa skryť chcela, tak 
do diery vbehla. I včielky či motýle okolo mňa lietali i rôzne chrobáčiky mi pod nohami 
behali. A či ste vy kamaráti dobre počúvali? Vymenujte mamine či ockovi, aké živočíchy sme 
to ešte cestou postretali? Šikovní ste kamaráti, dobre ste vy počúvali. Určite ste takmer 
všetky živočíchy vymenovali. 
 
Tu zodvihol som zrak a čo vidím v diaľ? Predo mnou sa vypínal bielo červený, vysoký... 
 

 
 
 
Áno, opäť ste to kamaráti vedeli, že predo mnou stál stožiar bielo červený. Už sa mi tá cesta 
kráti, už som skoro tam. Pomyslel som si pre seba, ale stále sa vôkol obzerám. Keď prišiel 
som až na vrch, to bol pocit skvelý. Urobil som si fotku, aby ste mi uverili. 
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A tu sa môj príbeh opäť končí, moji milí. Zo srdiečka vám ďakujem, že ste mi opäť pomohli 
a spoločne sme tento príbeh dotvorili. Dúfam, že i dnes sa vám na potulkách so mnou páčilo 
a že sa vám všetkým v dopĺňaní príbehu darilo. Nezostáva mi už, len sa s vami opäť rozlúčiť. 
Tak majte sa krásne kamaráti, teším sa, keď budeme môcť opäť ďalší príbeh spoločne 

dotvoriť. S pozdravom váš kamarát Prírodovedko ☺ 


