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Prírodovedko a rodná zem naša 

Zdravím vás opäť, milí rodičia i súrodenci milí. Dnes by vašim škôlkarom, pri našom putovaní, 

pastelky postačili. Ale ak si budete i hrad chcieť vyrobiť, mali by ste si farby, krabicu (napr. 

z topánok), 4 rolky z toaletného papiera, červený a biely papiera, nožnice i lepidlo pripraviť. 

Ahojte kamaráti. To som opäť ja Prírodovedko. Srdečne vás pozdravujem a s radosťou 

oznamujem, že dnes sa spolu vyberieme na výlet. Že kam? To dozviete sa hneď. Už navštívili 

sme spolu Ameriku i Afriku, tak dnes zostaneme na našom rodnom... . Kde? (Slovensku) 

Áno, na našom rodnom Slovensku. A vedeli by ste kamaráti, ktorá z týchto vlajok je vlajkou 

Slovenska?  

          

 

Výborne. Určite ste kamaráti našu vlajku spoznali.  A čo keby ste teraz farby, ktoré na našej 

vlajke vidíte, vymenovali? Áno. Sú to farby biela, modrá a červená. A tie isté farby i slovenský 

znak má, ktorý sa na našej vlajke nachádza. Je tomu, kamaráti, veru tak, že Slovensko má 

svoju vlajku i krásny znak. 

 

A keď sa na znak pozriete, biely dvojkríž a modré trojvŕšie na ňom vidíte. Tým trojvŕším sú 

pohoria zvané Tatra, Mátra a Fatra, ktoré nášmu znaku rozhodne patria. A tiež svoju hymnu 

máme, ktorú nikým si vziať nedáme. Ak by ste si ju chceli vypočuť, na tento link si stačí 

kliknúť: https://www.youtube.com/watch?v=C1JheRSDGS8 

https://www.youtube.com/watch?v=C1JheRSDGS8
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A keď už, kamaráti, farby našej vlajky poznáte, tak si ju teraz správnymi farbami vymaľujte. 
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Ale kam sa presne vyberieme, kam dnes povedie naša cesta? Nikam inam ako do nášho 

hlavného mesta. Viete vy kamaráti, aké hlavné mesto máme, ako toto mesto nazývame? 

Poradím vám, že začína sa na písmeno B a okrem neho ešte z týchto písmen sa skladá:  

A  R  T  A  I  V  S  A L 
Keď tieto písmená poprehadzujete, zistíte, že je to mesto s názvom... . Áno, BRATISLAVA.  

A v Bratislave, kamaráti, je to už raz tak, že v nej môžeme navštíviť i... 

 

Áno, Bratislavský hrad. A čo myslíte, aká rieka cez Bratislavu preteká? Dunaj a či Váh?  

To určite vie každý z vás. Správne ste kamaráti povedali, ak Dunaj ste odpovedali. A keď  

sa na obrázok pozriete, ako si Dunaj pod hradom krásne preteká, vidieť môžete.  
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A čo myslíte, na akom dopravnom prostriedku by sme sa po Dunaji mohli plaviť? Že na lodi? 

Výborne! Tak teraz si môžete vlny, po ktorých sa loď po Dunaji plaví, nakresliť. Pastelky si 

vezmite a vlny na Dunaji obtiahnite. 
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A ak k hradu sa na loďke dostať chcete, správnu cestu po vlnách Dunaja k nemu nájsť musíte. 
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Keď už ste sa kamaráti k hradu na lodi dostali, čo keby ste na ňom geometrické tvary,  

a to kruhy, štvorce, trojuholníky a obdĺžniky zrátali? A keď ich zrátate, k daným 

geometrickým tvarom pod hradom tieto čísla zapíšete. Ale ak náhodou čísla napísať neviete, 

kľudne daný počet počtom bodiek zapíšte. 

 

 

 

 

Opäť sa milí kamaráti ukázalo, že výborní ste počtári a hravo ste geometrické útvary zrátali.  
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Ak by ste našli doma krabicu napríklad z topánok, 4 rolky z toaletného papiera, červený 

a biely papier, takto jednoducho si môžete Bratislavský hrad vyrobiť. A ak sa vám páči ruky 

otláčať, i takto jednoducho si môžete hrad namaľovať ☺. 

 
         

     

 

Nuž, ale teraz je opäť tomu tak, že blížime sa ku koncu nášho putovania zas. Tak na záver  
si o našom krásnom Slovensku, môžete vypočuť i krátku, ale o to milšiu pesničku: 
https://www.youtube.com/watch?v=iXPcGyLE-q0 

 

 

Tak majte sa opäť moji milí krásne, ďakujem vám, bolo mi s vami úžasne.  

Prírodovedko ☺ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iXPcGyLE-q0

