AKTIVITY PRE ŽABKY
Téma: NA GAZDOVSKOM DVORE
Ak si šikovný a tieto úlohy sú pre teba ľahké ako pierko, môžeš
robiť aktivity, ktoré sú pre včielky!
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

Aktivita č.1
Aktivita č.2
Aktivita č.3
Aktivita č.4
Aktivita č.5

Stratili sa mláďatká!
Počítame mláďatká
Môj deduško farmu mal
O troch prasiatkach
Kohútik, jarabý

Aktivita č. 1- Stratili sa mláďatká!

Už si bol niekedy na hospodárskom dvore? Bývaš na
dedine? Majú tvoji rodičia alebo kamaráti hospodársky
dvor? Teraz sa na jeden hospodársky dvor vyberieme!

Povedz, aké zvieratá vidíš na obrázku.

Koľko stromov je na obrázku? Koľko je tam domov? Ktoré zviera má na
obrázku dom? Ktoré zviera je pokryté perím? Ktoré zviera je pokryté
srsťou? Ktoré zviera je ružovej farby? Ktoré zviera znáša vajcia?
Poznáš pieseň „Na dvore býva sliepočka naša“? Ak áno, môžeš si ju
zaspievať s mamou alebo ocom.
O čom bola pieseň?
Ktoré zviera sa živí trávou? Ktoré domáce zviera má rado mäso? Prečo
chováme domáce zvieratá?
Koľko nôh má:
-

Sliepka
Kačka
Kozička
prasiatko

Poznáš niekoho, kto chová somára? Chovajú sa na Slovensku somáre?
Napodobni domáce zvieratá pohybom.

Zvieratká sa prechádzali po dvore, keď tu zrazu... Trom zvieratkám sa
stratilo mláďa.
Pomôžeš im ich nájsť? Aké zvieratká sa nachádzajú na ľavej strane? Kto
ku komu patrí?

Podarilo sa ti pomôcť zvieratkám nájsť ich mláďatá? Zvieratká sú ti
veľmi vďačné! Mláďatká sú veľmi rady, že sú opäť pri svojich
mamičkách!

Pomenuj mláďatá na pravej strane. Povedz, aký máme zo
zvierat úžitok. Čo sa vyrába z mlieka? Napodobni zvuky
zvierat.
Porovnaj kravu, kozu a ovcu s ich mláďatami. Povedz, aký
je medzi nimi rozdiel.
Zvieratká sú veľmi vďačné, že si im pomohol. Budú rady,
ak ich prídeš navštíviť na dvor opäť zajtra. No teraz musia
hlavne mláďatká odpočívať, aby z nich vyrástli dospelé
zvieratá.

Úloha č. 2- Počítame mláďatká

Keď jar, slnko pohladká, na dvore sú mláďatka :
-mačka má mačiatko,
-sučka má šteniatko,
-sliepka má kuriatko,
-kačka má káčatko,
-húska má húsatko,
-morka má morčiatko,
-svinka má prasiatko,
-ovca má jahniatko,
-koza má kozliatko,
-krava má teliatko,
-kobyla žriebätko,
-zajačica zajačika, ten v hniezdočku tíško spinká.
Tešia sa im dobré mamy.
Už na dvore nie sme sami.

Počítaj a vyfarbi mláďatká podľa toho, koľko sa ich narodilo.
Zajačici sa narodili 3 zajačiky:

Sliepke sa narodili 4 kuriatka:

Svinka má 2 prasiatka:

Kačke sa narodili 3 kačiatka:

Ako ti šlo počítanie mláďat? Ktorým zvieratám sa narodil rovnaký počet
mláďat? Ktorému zvieratku sa narodilo najmenej mláďat? Ktorému
zvieratku sa narodilo najviac mláďat? V piatok mi ukážeš, ako sa ti
darilo!

Na tejto stránke si môžeš zahrať pexeso s obrázkami zvierat:
http://www.abcmaterskeskoly.sk/a/interaktivna-hra--pexeso-zvieratka-farma-111/

Úloha č. 3- Môj deduško farmu mal

A teraz sa naučíme novú pieseň, ku ktorej si zatancujeme!
Pieseň je o deduškovi, ktorý mal farmu plnú zvieratiek. Sleduj
vílu Ellu a opakuj po nej! Môžeš si zatancovať s mamou, otcom
alebo súrodencom!
https://www.youtube.com/watch?v=t_5yEf1w_JQ
Aké zvieratká mal deduško na farme?
Aký zvuk vydáva krava? Aký zvuk vydáva prasiatko? Aký zvuk
vydáva pes? Aký zvuk vydáva sliepka? Aký zvuk vydáva kačka?
Aký zvuk vydáva koza? Aký zvuk vydáva mačka? Aký zvuk
vydáva ovečka? Aký zvuk vydáva žabka?

Páčila sa ti pieseň? Bola smutná alebo veselá? Tancoval si ako
víla Ella? Keďže ti to určite išlo krásne, môžeš si vymaľovať
omalovánku farmy, ktorú mal dedko a v piatok mi ukážeš, ako si
tancoval!

Úloha č. 4- O troch prasiatkach
Koľko prasiatok sa narodilo svinke? Presne tri! A tieto tri prasiatka sa
jedného dňa rozhodli, že nadišiel čas odísť z domu a nájsť si vlastné
obydlie. Ako si povedali, tak aj urobili. Ešte v to ráno si pobalili veci, dali
mamičke božtek na rozlúčku a vykročili do sveta.

Skontroluj, koľko je prasiatok na obrázku. Povedz, akej sú prasiatka farby.

Prasiatka kráčali až do poludnia. Potom sa usadili na kraj cesty a zjedli
polovičku z toho, čo im mama nabalila. Trošku si zdriemli a šli ďalej. Keď
nastal čas večere, prvé prasiatko bolo už veľmi unavené a nechcelo
ísť ďalej.
„Ale veď sme ešte nikam nedošli!“ povedali jeho brat a sestra.
„Z čoho si tu len postavíš domček?“

Stáli práve neďaleko poľa s čerstvo pokoseným obilím.
„Postavím si dom zo slamy,“ rieklo prasiatko.
Jeho brat a sestra sa pobrali ďalej, lebo tu nechceli bývať.
Prasiatko sa pustilo do práce, nazbieralo trochu slamy a postavilo si
domček.

O polnoci niekto
zaklopkal na dvere.
„Prasiatko, prasiatko,
pusť ma dnu,“ riekol
neznámy hlas.
Prasiatko sa zľaklo.
Bol to vlk!
„Dovnútra ťa
nevpustím,“ povedalo
prasiatko svojím
celkom dospelým
hlasom.
„Tak zahúkam a zafúkam, že ti zbúram dom!“ zavrčal nahnevaný Vlk. „To
bude tvoj koniec.“
A tak sa aj stalo.
Nasledujúce ráno sa druhé dve prasiatka vrátili na pole. A čo tam našli?
Kôpku slamy a všetky veci ich bračeka boli roztrhané a rozhádzané po
poli. Tak sa naľakali, že utekali preč, čo im nohy stačili.

Napoludnie boli už obe prasiatka unavené a zastavili sa. Zistili, že stoja na
veľmi peknom mieste. Ležala tam kopa dreva, ktorú tu nechal drevorubač.
A čo si tak z neho postaviť nádherný drevený dom?

„Mne sa nestane to, čo
môjmu bratovi,“ rieklo
druhé prasiatko.
A postavilo si domček
z dreva.
Ale
v noci
niekto
zaklopkal
na dvere.
„Prasiatko,
prasiatko,
pusť ma dnu,“ sladko sa
ozval neznámy hlas.
„Som opustený a hladný. Nemáš niečo pod zub?“
Prasiatku takmer prestalo biť srdce. Teraz už dobre vedelo, čo sa stalo jeho
bračekovi.
„Vlk! Ty ma veru neoklameš! Dovnútra ťa nevpustím,“ zvolalo.
„Tak zahúkam a zafúkam, že ti zbúram dom!“ zavrčal zlostný vlk.
„To bude tvoj koniec.“ A tak sa aj stalo.

Na ďalšie ráno našlo
tretie prasiatko na
kúsky
polámaný
drevený
domček
a veci jeho sestry
boli
vôkol
rozfúkané.
Rozbehlo sa preč,
ale odrazu mu niečo
zišlo na um: Čo sme
to len cestou včera
so sestrou videli?
Tehelňu! Vrátilo sa spať a nakúpilo toľko tehál, aby sa z nich dal
postaviť dom.
V tú noc sa vlk zasa vydal na lov a zaklopkal na dvere domčeka.
„Som priateľ tvojho brata a sestry,“ zvolal. „Prasiatko, prasiatko, pusť
ma dnu.“
„Vlk! Dovnútra ťa nevpustím!“ skríklo tretie prasiatko.
„Tak zahúkam a zafúkam, že ti zbúram dom!“ zavrčal nasrdený vlk.
Zhlboka sa nadýchal a húkal a fúkal, čo mu sily stačili. O dom sa oprel
taký víchor, že by vyvrátil celý les, ale múry stáli pevne, pretože boli
z tehál. Vlk húkal a fúkal zas a znova, ale dom sa ani nepohol, len okná a
dvere rinčali. Vlk sa rozzúril, vyskočil na strechu a začal sa súkať dolu
komínom.
Ale tretie prasiatko myslelo i na toto. Rozložilo poriadny oheň a postavilo
naň variť velikánsky hrniec s vodou. A vlk, namiesto toho, aby vyliezol
kozubom, skončil v hrnci a uvaril sa. Brucho mu prasklo a z nebo
vyskočili brat a sestra malého prasiatka! Vlk ich zhltol celých!

Tri prasiatka boli šťastné, že sú zasa spolu.
A v domčeku z tehál si dlho žili spokojne a v bezpečí.

O čom bola rozprávka? Koľko prasiatok v nej bolo? Z čoho postavilo dom
prvé prasiatko? Vydržal dom stáť, keď na neho fúkal vlk? Z čoho
postavilo dom druhé prasiatko? Vydržal tento dom stáť po fúkaní vlka? Z
čoho postavilo dom tretie prasiatko? Ktorý dom vlk nerozfúkol? Ako sa
vlk správal k prasiatkam? Ako skončila rozprávka? Áno, zvíťazilo dobro
nad zlom!

Úloha č. 5- Kohútik jarabý

Kto to stále kikiríka svoju pieseň strohú?
Všetky sliepky a kurence stráži pyšný … (KOHÚT)

A my si takého kohúta na gazdovskom dvore namaľujeme! Stačí
nám k tomu výkres, ceruzka a farby (prstové, vodové alebo
temperové), voda, handrička a štetec.
Najskôr si obkreslíme ruku ceruzkou.

Dorobíme kohútovi hrebienok tak, že obkreslíme palec.

Dokreslíme zobáčik a nohy. A vznikol nám kohút!
A teraz ho môžeš vyfarbiť prstovými alebo vodovými farbami.
Nezabudni si vyhrnúť rukávy a hurá do toho!
Určite si to zvládol a verím, že si si všetko upratal! Teším sa,
keď mi tvoj výtvor v piatok ukážeš a spoločne si zaspievame
našu pieseň „Kohútik jarabý“!

