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Prírodovedko na dobrodružnej ceste v exotike 

Ahojte kamaráti, to som opäť ja váš Prírodovedko. Dnes spolu nazrieme do krajiny, ktorá má 

úplne inú prírodu ako máme my. V tej krajine žijú aj iné zvieratá, ktoré vidíme i na tomto 

obrázku. Skúste kamaráti vymenovať, ktoré z nich poznáte: 

 

Výborne kamaráti. V tej krajine je tiež veľmi teplo a nachádza sa v nej i prales, savana, púšť 

a preteká ňou rieka Níl. Viete kamaráti, čo je to púšť, čo ju prevažne tvorí? Áno, púšť tvorí 

prevažne piesok. Ale poďme späť k tej krajine. Jej názov začína na písmeno A a vyzerá takto. 

 

Ak by ste potrebovali ešte jednu nápovedu, nech sa páči. Jej názov sa skladá z nasledujúcich 

písmen, len ich treba poprehadzovať: F, A, R, K, I, A. Výborne kamaráti, je to Afrika.  
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Tak čo, chceli by ste sa som mnou pozrieť do tej Afriky? Že áno, tak poďme na to. Skôr,  

ako vstúpime na jej pevninu, musíme sa však dostať cez veľký oceán. Viete kamaráti, čo je to 

ten oceán? Je to veľké množstvo vody, ktoré obmýva i Afriku. Vidíte hore na mapke oceán? 

Ukážte ho kamaráti svojim rodičom či súrodencom a povedzte im, akej je farby. Výborne, 

okolo celej Afriky sa rozprestiera modrý oceán. A vedeli by ste povedať, aké živočíchy žijú 

v oceáne? Môžete si pomôcť týmto obrázkom. 

 

Správne kamaráti. Tak poďme my do tej Afriky. Ale, ako sa cez oceán dostaneme? Povedzte, 

ako by sme sa mohli cezeň prepraviť až na pevninu Afriky? Ktoré z týchto dopravných 

prostriedkov by sme mohli použiť. 
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Výborne kamaráti. Teraz si vyberte jeden z tých dopravných prostriedkov, ktoré ste 

vymenovali a hor sa cez alebo nad oceán do Afriky.  

Tak a sme tu kamaráti. Vystupovať. Teraz sa spolu po Afrike rozhliadneme, že aké zvieratá 

v nej nájdeme. A my sa kamaráti na tie zvieratá, ktoré tu uvidíme i trocha zahráme. 

Súhlasíte? Že áno? Tak poďte a pozorne počúvajte a pozerajte. 

Pozrite, tam po strome sa vešia nejaké zviera. Ako sa volá, povedzte mi. 

 

Áno, je to opica. A taká opica, keď sa nahnevá, bubnuje rukami po prsiach. Skúste 

napodobniť také bubnovanie opice päsťami do pŕs. Výborne, kamaráti.  

A tam v diali vidím druhé zviera. Ale potichu, aby nás nepočulo. Čo je to za zviera? 

 

Výborne, je to lev. A akú má obrovskú hrivu. A taký lev ako aj ostatné šelmy, keď sledujú 

svoju korisť, zľahka našľapujú z nohy na nohu, aby ich tá korisť nepočula. Dajte sa kamaráti 

do polohy leva, čiže na ruky a nohy a skúste potichu našľapovať po zemi ako lev. Výborne, 
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zvládli ste to úplne potichu. A viete vy kamaráti, že ten lev je kráľom zvierat? Že viete?  

Vy ste šikovníci, tak poďme ďalej.  

Pozrite, tam beží stádo antilop. A počujete ako dupocú? 

 

Poďte, spolu si tento zvuk napodobníme. Že ako? Jednoducho. Sadnite si na zem a bubnujte 

po nej päsťami. Výborne ste dupot antilop napodobnili.  

 

Ale pozrite, čože je to tam za zviera? Veľké uši, dlhý chobot.  

 

Áno, je to slon. Urobte teraz kamaráti rukami sloní chobot. Výborne, šikovní ste.  
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Pozrite, tam pri rieke Níl, leží... 

 

Áno, krokodíl. Leží na bruchu a sem tam otvorí veľké hladné ústa. Napodobnite rukami ako 

ústa otvára a zatvára. Výborne, dobrí sú z vás krokodíly.  

Teraz som si spomenul, že tu v Afrike žijú i zvieratá, ktoré majú najdlhší krk na svete.  

Ako sa volajú mi poviete? 

 

Áno, sú to žirafy. Postavte sa kamaráti na špičky a naťahujte ruky vysoko nad hlavu ako žirafy 

svoj krk. Výborne ste to kamaráti zvládli. Teraz, keď stojíte, pozrite sa doprava, doľava 

a znova doprava a doľava. Takto sa obzerajú i ďalšie zvieratá, ktoré môžeme v Afrike vidieť.  
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A už ich aj vidím, pozrite kamaráti. Čože je toto za zvieratá?  

 

Výborne, sú to zebry a aké sú pruhované. Akej farby oni sú? Výborne bielo čierne.  

 

A tam ďalej ktosi behá. Čože je to len za zviera?  

 

Áno, je to pštros. Aj ten žije v Afrike. Skúste behať ako pštros. Dajte si ruky v bok a pobehujte 

po byte.  



 
MŠ Dolná Súča 

Keď ste už dobehali, pozrite sa, ďalšie zviera na nás z vody pozerá. Čože je toto za zviera?  

 

Áno, je to hroch, ktorého nočný vánok vždy prebudí, aby mohol striehnuť na svoju korisť. 

Teraz si kamaráti ľahnite na zem a chvíľu relaxujte ako taký hroch vo vode. Výborne 

kamaráti.  

 

 

A keď sme už africké zvieratá spoznali, teraz by sme si mohli povedať, čo niektoré z nich  

by najradšej papali. Napríklad taká opica. Čo z tohto má najradšej? 
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A čo myslíte, čo má najradšej lev? 

 

 

A čo taký krokodíl, ktorý žije v rieke Níl? Čo si len on na obed dá, čo z tohto najradšej má? 

 

Výborne, kamaráti. Keď sme niektoré zvieratá i nakŕmili, čo keby sme sa teraz trocha na 

pesničku o tom, aké sú africké zvieratá zabavili. Že áno, tak poproste maminku, ocka, 

bračeka či sestričku, nech nájdu vám na tomto linku o afrických zvieratách pesničku.  

https://www.youtube.com/watch?v=gwzE7-KL_sQ   

Pred tým, ako pustíte si pesničku, venujte mi prosím ešte chvíľočku. Nech môže sa s vami 

rozlúčiť váš kamarát, ktorý vás má veľmi rád. Tak majte sa krásne kamaráti.  

Váš Prírodovedko. 

https://www.youtube.com/watch?v=gwzE7-KL_sQ

