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Zimné ľadové príbehy 

 

 

 

... fijú. fijú, fijú,  chladný vietor fúka, 

  kto sa bojí guľovačky, nech zostane dnuká…… 

    

Zima zaklopala na dvere, priniesla teplo piecky i vôňu medovníčkov, fašiangové 

šantenie i zimné radovánky 

 

Stodoláčik prináša: 

 pracovné listy, ktoré preveria šikovnosť vašich detičiek 

 odborné články, ktoré vám pomôžu odpovedať na vaše otázky 

vo výchove  

 nápady na tvorivú prácu s deťmi a veselé básničky  

 



Pracovný list:  Nakresli snehuliačikom dráhy, aby mohli športovať 

 

 



Básnička:  Už k nám prišla zima,     

zima, zimička, celý svet je ako, veľká chladnička.    

Je v nej biely sniežik, je v nej pravý ľad. 

Keď k nám príde zima, každý z nás je rád. 

  

Pracovný list: Pohľadaj dievčatku druhú rukavicu

  



     

 

Chumelenie je dnes slabé, zavoláme Perinbabe: 

Nech nepečie koláče, nech perinu poskáče. 
A ona hneď cupi - dupi! Už padá sneh do chalupy. 

Na každého husto sneží, na holúbkov  
na nábreží, 

všetkým psíkom do uška, aj mačkám do kožúška!  
 
Perinbaba, ty si zlato, ten tvoj sniežik stojí za to. 

    A spieva nám vo vzduchu : 
     Padám, deti, juchuchú !!! 

 

Odtrhla si srnka v hore, raz lízanky cencúľové. 

Teraz plače pri mame, hrdielko má boľavé … 

 

 

  Čo sa deje v lese v zime ? 

 

V zime môžeme na čerstvo napadnutom snehu pozorovať stopu zveri 

a zistiť, akými lesnými chodníčkami sa zvieratá pohybujú, kam chodia 

za potravou a kde sa ukrývajú. Skúsenenému pozorovateľovi 

neunikne ani miesto zápasu dravých šeliem s oslabenou korisťou. 



Úlohou lesníka je prírodu chrániť a pomáhať obyvateľom lesa najmä 

v zime, keď príroda preveruje ich schopnosť odolávať krutým 

mrazom. Poľovníci prikrmujú zver a zbierajú parohy, ktoré jelene 

zhodili. 

 

 

Prebiehajú prípravné práce v lesných škôlkach, kde rastú malé 

stromčeky. Tam ich chránia, aby ich neobhrýzla zver. 

Zima je najlepším obdobím na ťažbu dreva. Zem je zamrznutá a 

pená. Ťažké stroje sa po nej pohybujú ľahšie a neničia pôdu. Stromy 

odvážajú na lesnú skládku, s kmeňmi zaobchádzajú opatrne, aby 

nepoškodili ostatné stromy a pôdu. Potom ich odvezú na pílu, kde sa 

spracúvajú. Drevo je dôležitá surovina na výrobu mnochých 

užitočných vecí. 



     Zima sa prehupne do druhej polovice a sú tu     

F A Š I A N G Y  

                 

Fašiangy, Turíce, Veľká Noc príde, kto nemá kožúška zima mu bude. 

  

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, nech sa napasiem. 

  

Fašiangy, Turíce, fašiangové časy, jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy. 

  

Tuto nám nedali, tuto nám dajú, tu koňa zabili, tu rebrá majú. 

  

A mi žiaci, neboroáci nemáme čo jesti, musíme sa z dom do po dedine pliesti. 

Princeznička na bále, 

potratila korále. 

Nahneval sa tatko král, 

Kuba k sebe zavolal. 

Kubo, Kubo, beda ti 

ak sa s nimi nevrátiš! 

Kubo, ten sa nezľakol 

naryl v poli zemiakov. 

Rozsypal ich po sále, 

tu máte tie korále. 

Väčšie tam už neboli, 

zjedli ich aj bez soli. 



 

Aj keď pre fašiangy sú typické šišky a zabíjačkové špeciality my si 

urobíme niečo zdravšie. 

 

ZIMNÝ   TVAROHOVÝ   DEZERT 

 

Potrebujeme:  

250 g jemného tvarohu 

1 smotanu na šľahanie 

2 jablká 

1 kávovú lyžičku masla, kryšálového cukru, práškového cukru 

½ kávovej lyžičky mletej škorice 

1polievkovú lyžicu nasekaných orechov, mandlí 

Smotanu vyšľahaj a zmiešaj s jemným tvarohom a práškovým cukrom. Zmes daj 

chladiť. Jabká očisti, nakrájaj na plátky a podus ich na lyžičke masla s cukrom a 

so škoricou. Nechaj ich vychladnúť. Do pripravených misiek nalož tvarohovú zmes, 

lyžicu podusených voňavých jabĺk a prikry ich ďalšou vrstvou tvarohovej 

šľahačky. Ozdob nasekanými orechami a mandľami a popráš jemne škoricou. 

a fašiangová zábava môže začať…. 

 


