
 

  

 

ŠIKOVNÉ 

RUKY 

Domáce 

zvieratá 

 Identifikuje 

rôznorodosť živočíšnej 

ríše. 

 Používa nástroje 

pri  činnosti s papierom. 

 Manipuluje 

s drobnými predmetmi 

a rôznymi materiálmi. 

 Vystrihuje časti 

figúry zvieraťa. 

 Spája lepením 

z rôznych materiálov 

figúru zvieraťa, 

pomenuje ju. 

 Ovláda miešanie 

ružovej farby. 

 Kreslí detaily 

postavy zvieraťa. 
 

 

 

Prasiatka 

Na pomocnom tvrdom papieri 

zmiešame červenú a bielu 

farbu. Keď nám vznikne 

ružová farba namočíme 

korkový štupeľ a odtáčame ho 

výkres. Jednu ruku si natrieme 

farbou a odtlačíme na papier. 

Farbu necháme zaschnúť. 

Ružovým prasiatkam 

dokreslíme fixkami uši, oči, 

chvost, nohy. 

Pomôcky: výkres A4, ružová 

farba (červená a biela), štetec, 

korkový štupeľ, ružová 

a čierna fixka 

 

 

Ovečka 

 

 

Z farebného papiera si vystrihneme 

jednotlivé časti zvieracej figúry. 

Jednotlivé časti zlepíme a prilepíme 

na farebný podkladový papier. Telo 

ovečky dozdobíme vatou alebo 

cestovinami. 

Pomôcky: farebný papier, nožnice, 

tekuté lepidlo, vata, cestoviny 

 

Mačička 

Z novinového papiera 

vystrihneme jednotlivé 

časti mačky. (hlava, uši, 

fúzy, oči, telo, lapky, 

chvost) Všetky časti 

lepíme na farebný 

podkladový papier. 

Pomôcky: Novinový 

papier, farebný 

podkladový papier, 

nožnice, lepidlo 

 



 

 

  

Prasiatko 

Biely papierový tanier namaľujeme 

ružovou temperovou farbou. Po 

uschnutí striháme špirálu. Do stredu 

špirály prilepíme hlavu s ušami 

a dolepíme oči. Na špirálu prilepíme 

ešte nohy a chvost. 

Pomôcky: biely papierový tanier, 

temperová farba, štetec, nožnice, 

lepidlo, čierna fixka 

 

 

 

Koník 

Papierovú rolku si namaľujeme temperovou farbou. Z výkresu 

si vystrihneme dve hlavy. Na jednu hlavu prilepíme z 

krepového papiera hrivu, dve hlavy zlepíme dokopy. Chvost 

vystrihneme tiež z krepového papiera. Namaľujeme aj 

drevené paličky (lekárske lopatky) alebo nohy vytvoríme 

z tvrdého papiera. Všetky komponenty pospájame lepidlom. 

Zo šnúrky vytvoríme ohlávku. 

Pomôcky: papierová rolka, temperové farby, štetec, nožnice, 

lepidlo, krepový papier, drevené paličky (lekárske lopatky), 

šnúrka 

 

Zvieratká z fľaše 

Na čistú fľašu si fixkou 

predkreslíme uši a vrch hlavy. 

Vystrihneme podľa pomocných čiar. 

Akrylovou farbou natrieme 

vonkajšiu stranu fľaše. Akryl 

nemiešajte vodou. Nechajte uschnúť 

a naneste ešte druhú vrstvu farby. Po 

uschnutí dokreslite detaily. Do 

zvieratka môžete niečo zasadiť. 

Pomôcky: plastová fľaša, akrylová 

farba, štetec, nožnice, čierna fixka 

 

 

,, Dokonalý človek neznamená nič, kým nerobí dobré skutky, kým 

neutešuje smutných ľudí a zvieratá. “ Buddha 



  

 
Zvieratká 

Vyberieme si obrázok domáceho zvieratka. Nožnicami 

obrázok rozstriháme na niekoľko častí. Časti obrázka 

pomiešame a skúsime ho opäť poskladať. Potom jednotlivé 

rozstrihané časti prilepíme na výkres. Dotvoríme napr. 

prírodné prostredie (kravičku na lúke, sliepky na tráve) 

alebo môže byť zvieratko umiestnené v stajni, chlieviku, 

búde… Ak dieťa nevie, v akom prostredí sa zvieratko 

zvyčajne nachádza, môže si prelistovať encyklopédiu 

zvierat. 

Pomôcky: obrázky domácich zvierat, lepidlo, nožnice, 

výkresy a kresliaci materiál, encyklopédia zvierat 

 Spoznáva domáce zvieratá podľa 

vonkajších znakov stavby tela, ale 

spoznáva aj prostredie, v ktorom 

domáce zvieratá chováme a spôsob 
ich života. 

 

 Práca s encyklopédiou zabezpečuje 

u detí čitateľskú gramotnosť. 
Oboznamuje sa s textom, 

ilustráciou a rozvíjame fantáziu, 

predstavivosť, jazykové 

a komunikatívne kompetencie čo 

napomáha v komunikácií. 


