
Téma: Na farmárskom dvore 

1. Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Pomôcky: plastový tanier, farebný papier, fixy, lep, nožnice, voskovky  

Názov aktivity: Môj psíček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://sk.pinterest.com/pin/80150068358392077/ 
 

2. Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Názov aktivity: Aké zvieratká na farmárskom dvore poznám? 

Popis aktivity: Rodič začne: „Na dvore býva zvieratko, ktoré sa začína na písmeno napr. 

„k“. Dieťa háda, ktoré zvieratko býva na farme a začína na také písmeno. Keď uhádne 

dieťa sa s rodičom vymení. 

 

3. Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Názov aktivity: Gazda a koza 

Pomôcky: lano 

Popis aktivity: Lanom spravíme kruh, ktorý bude predstavovať záhradu. V kruhu bude 

koza – dieťa. Gazdu môže predstavovať rodič. Koza robí neporiadok v gazdovej 

záhrade. Vedú spolu rozhovor: 

Gazda: Koza, koza, čo robíš v mojej záhrade? 

            Koza: Kapustu jem! 

Gazda: Kopala si ju? 

Koza: Teraz ju kopem! 

https://sk.pinterest.com/pin/80150068358392077/


Gazda: Sadila si ju? 

Koza: Teraz ju sadím! 

Gazda: Polievala si ju? 

Koza: Teraz ju polievam! 

Gazda: Ja idem dnu! 

Koza: Tak ja von! 

 

Dieťa – kozička napodobňuje kopanie, sadenie, polievanie. Potom ako strela vyletí zo 

záhrady von. Nastane veľká naháňačka. Občas sa môže do záhrady aj vrátiť, aby sa 

zachránila pred gazdom. Keď gazda kozu chytí, začína nová hra. 

 

4. Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov aktivity: O troch prasiatkach 

Popis aktivity: Vypočujeme si rozprávku  

https://www.youtube.com/watch?v=tO1I3SfR9mw 

Po vypočutí dieťa odpovedá na otázky: 

• Koľko bolo prasiatok v príbehu? 

• Z akých materiálov boli domčeky postavené? 

• Ako sa volalo zviera, ktoré chcelo zjesť prasiatka? 

• Ku ktorému domčeku išiel vlk ako prvému/druhému/tretiemu? 

• Čo sa nakoniec stalo s vlkom? 

 

 
Na záver si deti môžu vystrihnúť obrázky, nalepiť podľa toho ako majú ísť za sebou 

podľa príbehu a vyfarbiť. https://sk.pinterest.com/pin/235313149266103324/ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tO1I3SfR9mw
https://sk.pinterest.com/pin/235313149266103324/


5. Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Názov aktivity: Poskladám si domček z papiera 

Popis aktivity:  V predchádzajúcej aktivite sme si predstavili rozprávku o Troch 

prasiatkach, kde si prasiatka postavili domčeky. Teraz si poskladáme domček my.       

1. Papier si preložíme na polovicu.  

2. Ohneme si oba rohy papiera do trojuholníka  

 

 

 

3. Vrátime rohy naspäť a rohy vložíme do vnútra papiera. 

 

 

 

Domček máme hotový, môžeme ho vyzdobiť, dokreslíme okná, dvere a strechu.  

6. Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov aktivity: Zvieratká na farmárskom dvore 

Popis aktivity: Dieťa na obrázkoch pomenuje a spočíta zvieratká konkrétneho druhu. 

Ako sa volá jeho mláďatko? https://sk.pinterest.com/pin/43839796356163689/ 

https://sk.pinterest.com/pin/43839796356163689/


 

 

Vypracovala: Mária K. 


