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1. Zima v okolí domova 

1. Rozprávaj čo vidíš na obrázkoch !  

Napíš tri zimné mesiace _____________ , ______________ , _____________. 

               

              

2.  Pomenuj ročné obdobia na obrázku. Ku každému obrázku napíš pomenovanie      

ročného obdobia. 
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1. 1. Čo robíme v zime 

1. Pomenuj činnosti, ktoré deti robia v zime . Rovnakou značkou označ obrázok so 

správnym pomenovaním. 

                        

                   

 

                      

 

                                           

Korčuľovanie           Stavanie snehuliaka          Lyžovanie           Šmýkanie      

  Sánkovanie                Bobovanie          Zimná prechádzka                 Hokej 
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1. 2.  Čo robia v zime zvieratká 

 

1. Každý obrázok správne pomenuj a vyznač červenou zvieratká - ktoré lovia ,  

modrou  - ktoré v zime spia, zelenou – ktoré odlietajú do teplých krajín. 
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                                           2. Čo sa nachádza v blízkom okolí. 

1. Doplň správne vety, vyber si z možností . 

V okolí môjho domova sú  -------------------------------------.( lesy, kopce, domy) 

Bývam ____________________________.( v meste, na dedine ) 

Moja rodina býva __________________ .( v rodinnom dome , paneláku ) 

V blízkosti môjho domova sú _______________ .( obchody, pošta, kino) 

Pred domom máme ______________________ .( záhradu, parkovisko ) 

Do školy chodím ______________________ . ( peši, autom, autobusom) 

2. Pomenuj budovy zo svojho okolia: 

                      

   

                     

       

                        

           

     



8 
 

2. 1. Ako a kde nakupujeme 

1. Pomenuj tovar a správne doplň vety. 

 nakupujeme v  __________________________. 

pre mamičku kúpime v _____________________. 

  na zimu sme kúpili  v ____________________. 

  na desiatu sme kúpili u __________________. 

 na raňajky sme kúpili v _______________________. 

 do chladného počasia sme kúpili v ___________________. 

Novú     na uloženie vecí si kúpime v _________________. 
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pre naše zdravie kúpime v __________________ . 

Keď sme chorí  mamka kúpi v _______________________. 

Zaujímavé    si kúpim v __________________________. 

 a do školy si kúpim v _____________________. 

 na hranie mi mamka s ockom kúpia v _________________. 

 si naša rodina kúpila v predajni ______________________. 

pre moje zdravé zuby mi mamka kúpi v _________________. 

Na narodeniny som dostal  , ktorý rodičia kúpili v _______________. 
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2. 2. Ako môžem využiť voľný čas ? 

    1. Pomenuj činnosti, ktoré robia deti vo voľnom čase . Zakrúžkuj činnosti , ktoré 

robíš rád. 
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3. Jar v okolí domova 

1. Rozprávaj čo vidíš na obrázkoch. 

Napíš, ktoré sú jarné mesiace : _____________, _____________, ______________. 

     

 

      

 

2. Vyber do viet  správne slovo : 

V marci – apríli sa začína ročné obdobie jar. 

Prvým jarným kvetom je slnečnica – snežienka. 

Na jar sa zvieratká prebúdzajú – ukladajú zo zimného spánku. 

Deň sa v jari predlžuje  - skracuje. 

Na jar sa zvieratkám rodia – ukladajú spať mláďatká. 

Po ročnom období jar príde jeseň – leto. 

Na stromoch pučia – opadávajú listy. 
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3. 1. Rastliny v našej záhrade. 

1. Čo sadíme na jar v našej záhrade ? Pripoj správne pomenovanie k jednotlivým 

druhom zeleniny. 

                          

 

PARADAJKY                   PETRŽLEN                  MRKVA                UHORKY 

 

                

 

          PAPRIKA                        ZEMIAKY                  FAZUĽA                  HRACH 

2. Nakresli ako vyzerá ovocie, ktoré vyrastie na ovocných stromoch. 

 

 

 

 

JABLOŇ                HRUŠKA                       ČEREŠŇA                 SLIVKA                  MARHUĽA    
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3. Pomenuj ovocie a zeleninu a doplň tajničku. 

                                                        

   __ __ __ __ __ __                        __ __ __ __ __ __             __ __ __ __ __ __ 

              1                                      5                                    3 

                                                        

                               __ __ __ __ __ __ __               __ __ __ __ __ __ 

                                   6                                   2 
 

 

 

                                                        

__ __ __ __ __        __ __ __ __ __ __ __            __ __ __ __ __                    __ __ __ 

1             2                       6    7          3 

                                     

            __ __ __ __ __ __ __            __ __ __ __ __ __ 

 4                                           5 

 

1 2 3 4 5 6 5 7 

        

 

1 2 3 4 5 6 

   C   
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3. 2. Zvieratká a ich mláďatá na  dvore    

1. V každej zvieracej rodinke zakrúžkuj : 

samca – modrou farbou,    samicu  - červenou farbou,      mláďa – zelenou farbou 

 

                                  

 

                                                

 

2. Dokresli  domáce zvieratko ,ktoré nám pomáha strážiť náš domov. 
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3. V každej zvieracej rodinke zakrúžkuj : 

samca – modrou farbou,    samicu  - červenou farbou,      mláďa – zelenou farbou 

 

               

                                    

                

               

4. Nakresli domáce zvieratko , ktoré rado chytá ... 
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3. 3. Čo robíme  v záhrade a na poli. 

1. Pomenuj činnosti, ktoré vykonávajú ľudia pri práci na poli a v záhrade. Označ 

obrázok a činnosť rovnakou značkou. 

                     

 

                       

  

 SADÍME                                       POLIEVAME                       ORIEME 

                 

 PRESÁDZAME                      RÝĽUJEME                       SEJEME 
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                                  3. 4. Rastliny a zvieratká  na lúke. 

1. Do rámčekov pod rastliny napíš ich správne pomenovanie 

                          

 

 

                             

 

 

                                               

                                                                               

 

VLČÍ MAK     ŠALVIA    SEDMOKRÁSKA    PÚPAVA      

NEZÁBUDKA    ISKERNÍK   ZVONČEK    ĎATELINA 
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2. Do rámčekov pod zvieratká napíš ich správne pomenovanie: 

 

                 

 

 

                   

 

 

 

                                         

 

 

 

CHROBÁK       MRAVEC      KRTKO      LIENKA 

VČELA      ČMELIAK      MOTÝĽ      LÚČNA KOBYLKA 
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3. 5. Rastliny a zvieratká v lese 

1. Poznáš lesné zvieratká, správne vyber ich mená . Správnu odpoveď zakrúžkuj. 

 

               

   VLK     JEŽ     JELEŇ                SRNA      LÍŠKA   ZAJAC SRNA     JEŽ     RYS 

 

 

                            

VEVERIČKA    PES     JEŽ            VLK     LÍŠKA    ZAJAC          DIVIAK   SRNA    ZAJAC 

 

 

               

 VLK   JEŽ  RYS      DIVIAK   SRNA  VLK     RYS   VLK   JEŽ     MEDVEĎ  LÍŠKA   SRNA         

 

 



20 
 

2. Vieš priradiť k rastlinám správne pomenovanie :        

                                                                                            

                     

 

       HRÍB              ČUČORIEDKA          MUCHOTRÁVKA             PAPRAĎ   

 

                     

        

    LESNÁ MALINA             LESNÁ JAHODA              BAZA ČIERNA 

 

3. Vieš na čo využívame les a lesné plody ? Vyber viacej odpovedí . 

- chodíme sa poprechádzať a oddýchnuť si 

- nakupujeme tam 

- zbierame lesné plody 

- môžeme tam športovať 

- chodíme tam loviť zver 

- v zime pomáhame lesným zvieratkám 

- les nám dáva surovinu drevo 
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3. 6. Rastliny a zvieratká pri vode. 

                     

 1. Ako vyzerá voda v prírode ?                     

               

       

                RIEKA              POTOK          VODNÁ PRIEHRADA          RYBNÍK 

 

       

 

2. Poznáš zvieratká ktoré žijú vo vode a v blízko vody? Prečiarkni tie ktoré k nim 

nepatria. 
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2. Vyber zo zvieratiek len tie ktoré žijú pri vode. 

VLK   SRNKA   ZAJAC    RAK    MRAVEC   LIENKA   RYBA    RYS   VLK     LÍŠKA 

MEDVEĎ   VYDRA    ŽABA    RAK    LABUŤ    VÁŽKA    MOTÝĽ    MYŠ   MAČKA 
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3. 7.  Ochrana prírody 

1. Prezri si obrázky a rozprávaj o tom ako  človek znečisťuje prírodu:  

                  

 

         

 

2. Pokús sa vysvetliť čím je významný Deň Zeme: 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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