
PRE NAŠE DETIČKY, KÝM PRÍDU DO ŠKOLIČKY 

 

 

KEĎ VÁM BUDE SMUTNO MILÉ DETIČKY, 

POVEDZTE SI S MAMOU, OCKOM, TIETO BÁSNIČKY. 

A KEĎ SA STRETNEME, VŠETKO SI POVIEME, 

AKO STE SA DOMA HRALI, ČI STE MAMÁM POMÁHALI, 

ČI STE NIEČO VYRÁBALI A ČI LEN VYSTRÁJALI? 

MY SA NA VÁS TEŠÍME A VEĽMI VÁS ĽÚBIME 

A TOTO VÁM POSIELAME... 

 

Kozička 
Ja som koza a mám rohy, 
dva rohy a štyri nohy 
a na nohách kopytá, 
koľko? Kto sa opýta? 
 
Na nohe mám dve kopytá, 
poviem tomu, kto sa spýta. 
Že ich mám pár, nevie nik ?  
Veď som párnokopytník. 

Kocúrik 
Kráča kocúr po dvore, 
plaší myši v pitvore, 
tie tam majú malú dierku, 
za dverami, pri vedierku. 



 
Vykukla von myška mama, 
dajte pozor, dnes som sama, 
dajte pozor moje deti, 
bo sem kocúr ihneď vletí.              

Kravička 
Matilda je naša krava, 
tá nám dobré mliečko dáva, 
mamka mi ho dáva piť, 
budem zdravá, dlho žiť. 
 
A ta naša kravička, 
je teliatku mamička, 
to sa pri nej stále jaší, 
sliepky v dvore pri tom plaší. 

Psík 
Hav-hav-hav-hav šteká pes, 
robí vresk a to je des. 
Na koho sa toľko zlostí, 
ukradol mu niekto kosti? 
Ale čoby, kdeže kosti, 
to ho iba mačka zlostí, 
vyšla hore na strechu, 
a robí tam neplechu. 

 

Uhádni: 

Kačka 
Čože je to, aké vtáča, 
čo po brehu ťažko kráča, 
nevie ešte ani lietať 
nôžkami vie iba splietať. 
 
Aké meno má to vtáča, 
jaj, veď je to malé káča, 
ale kde má mamičku, 
veľkú bielu kačičku ? 

 



- Nauč sa básničky. Uhádneš hádanku? 

- Popros rodičov o vytlačenie pracovných listov na ďalšej 

strane a vypracuj ich 

- Pár nápadov pre tvorenie: 

- http://www.abcmaterskeskoly.sk/m/abc-1/pracovna-vychova--tvorime-zhotovujeme-

pracujeme-78/origami-79/ 

- POPROS RODIĆOV, ABY NÁM PRÁCU POSLALI NA ms.budatin@gmail.com   

BUDEME SA TEŠIŤ! 

 

                                                     Zvieratká na dvore 
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Spočítaj jednotlivé zvieratká a zapíš ich počet. Obrázok si vyfarbi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vieš aký úžitok nám dávajú  domáce zvieratká? Potraviny spoj so zvieratkom 

čiarou. 

Obrázok si vyfarbi. 

 

 

 

 

 



Obkresli cestičku zvieratiek k miske. 

 


