
 
MŠ Dolná Súča 

Prírodovedko o domácich zvieratách 

 

Rodičkovia milí, stačí, keby si dnes vaše detičky štvorcový papier a fixku alebo pastelku 

pripravili. 

Ahojte kamaráti. Zdraví vás váš kamarát Prírodovedko. Dnes som si pre vás pripravil 

zvieratká. Že aké? To vám napovie básnička krátka. Ale tú báseň vám len tak nepoviem, ale 

vás ňou, tak ako nedávno prírodou, prevediem. Tak čo kamaráti, pomôžete mi báseň 

dotvoriť, aby sme sa s domácimi zvieratkami mohli zoznámiť? Že áno? Tak pozorne mamičku, 

ocka či súrodencov pri čítaní  počúvajte a čítaním obrázkov báseň dopĺňajte. Pod každým 

zvieratkom vás čaká otázka, ktorá týka sa daného zvieratka. Tak pripravte sa, začíname 

a spoločne sa pri čítaní zabavíme. 

Na dvore býva   naša, 

ona nám biele  znáša. 

Skúste kamaráti zrátať, koľko zniesla sliepočka vajíčok a koľko z nich je bielych. 

Povedzte kamaráti, ako sa volá mláďatko sliepky? 

 

 

 

ten je na dvore pánom, 
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on budí ľudí každučkým ránom. 

Kamaráti, napodobnite kohúta, ako budí ráno ľudí. (kikirikí) 

 čierna na slnku leží, 

 

 

odrazu vstane za  beží. 

Kamaráti, na aké písmeno sa začínajú slová MAČKA A MYŠ. Začínajú sa na rovnaké písmená? 

 

 

V chlieviku býva   naše, 

ono sa rado v blate zamaže. 
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Kamaráti, pozorne sa pozrite a povedzte, čo chýba prasiatkam na spodnom obrázku.

 

 

 

V maštali bučí zaránky, 

dáva nám mliečko, pohár smotánky. 

Kamaráti, čo nám to tá kravička dáva?  Skúste vymenovať, čo sa z mlieka vyrába? 

Ako sa volá mláďatko kravy? 
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Z maštale erdží krásny , 

že chce ísť cválať veru von. 

Kamaráti, povedzte, ako sa volá mláďatko koňa. Vedeli by ste povedať, čo kuje kováč koňovi 

na každú nožičku? Áno, predsa podkovičku. 

 

  z búdy veselo hľadí, 

či ho niekto za uško pohladí. 

 

Ak by ste chceli, môžete si psíka vyrobiť i z papiera, podľa nasledujúceho videa: 

https://sk.pinterest.com/pin/788833690970930437/ 

Bude vám na to stačiť štvorcový papier a fixka alebo pastelka ☺. 

 

 

 

 

 

https://sk.pinterest.com/pin/788833690970930437/
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Na zelenej lúke bľačí, 

že jej už na dnes trávy stačí. 

 

Ktorá ovečka má na sebe najviac bodiek a ktorá najmenej? 
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si veselo hryzie mrkvičku, 

pri pohľade na svoju kamarátku mačičku. 

Kamaráti, pomôžte nájsť správnu cestu zajkovi k mrkvičke. 
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A na záver vždy usmiata, 

kto to asi je? Samozrejme  rohatá. 

A viete, ako sa volá jej mláďatko? Áno, je to kozliatko. 

A už sme na konci kamaráti milí, krásne ste báseň o domácich zvieratách dotvorili. Nezostáva 

mi už iné, len sa s vami rozlúčiť. Tak majte sa krásne. A ak máte  ešte chuť, pieseň 

o zvieratkách si vypočujte a pritom si zatancujte: 

https://www.youtube.com/watch?v=t_5yEf1w_JQ 

Váš Prírodovedko ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=t_5yEf1w_JQ

