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• Ako sa volá tvoj ocko?

Rozstrihaj (môže ti pomôcť dospelý) obrázok podľa čiar, dieliky zamiešaj 

a potom skús obrázok správne poskladať. Dieliky môžeš nalepiť na čistý 

papier. 

• Čo robia deti a muž na obrázku? Už si niekedy skúšal skákať vo vreci?

• Čo myslíš, kto je na obrázku?

Ilustrácia: M. Buková



Rozstrihaj (môže ti pomôcť dospelý) obrázok podľa čiar, dieliky zamiešaj a potom 

skús obrázok správne poskladať. Dieliky môžeš nalepiť na čistý papier. 

• Predstav si, že chlapec alebo dievča na obrázku si ty. Skús porozprávať, čo

práve robíte.

• Opíš, ako vyzerajú postavy na obrázku. Čo majú oblečené? Ako sa tvária?

• Čo podľa teba môže hovoriť otec deťom na obrázku?

Ilustrácia: M. Buková
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45. Deň otcov

Vyfarbi obrázok podľa číslic. Povedz, ako sa volá tvoj otec. Čo mu pripravíš ako 
darček ku Dňu otcov?

1 – žltá 2 – zelená 3 – hnedá 4 – červená 5 – modrá
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Pozn.: Deťom môžete vopred vyfarbiť obdĺžniky v zadaní. 
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47. Kto je kto?

Na obrázku sú členovia rodiny – otec, mama, babka, dedko, brat, sestra, teta, strýko. Spoj 
každého so správnym začiatočným písmenom (O – otec). Ak si chlapec, zakrúžkuj 
všetkých mužov. Ak si dievča, zakrúžkuj všetky ženy.
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14. Deň otcov – pomoc oteckovi

Pozri sa, ktorá vec v rade je iná. Odlišnú vec vyfarbi. Pomenuj veci a náradie. Pomáhaš 
aj ty oteckovi v dielni alebo v garáži?
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19. Ako rastieme (fázy ľudského života)
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Vystrihni obrázky a poskladaj ich v správnom poradí: bábätko, chlapec, otec, dedo.
Obrázky si môžeš nalepiť na papier a vyfarbiť ich pastelkami.
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20. Dokresli tvár

Dokresli tvár mamičke, ockovi a deťom – rozhodni sám, či sa budú smiať alebo 
mračiť. Ockovi skús dokresliť okuliare. Vieš, prečo niektorí ľudia nosia okuliare?

© INFRA , s. r. o., KAFOMET  pre  www.kafomet.sk Slovakia    ÍK materské školy – ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE, 2015, 

KG
is



8

© INFRA Slovakia, s. r. o., zo spevníka V našej škôlke
nájdete na www.kafomet-eshop.sk

KG
is


	Strany z Kafometík-rodina-SVK-final
	Strany z Kafometík-rodina-SVK-final-2
	Strany z Kafometik-sviatky-a-tradicie-SK-PL_DEF
	Strany z Kafometik_ludske-telo-zdravie_PL_final
	Strany z spevnik-v-nasej-skolke-final_2-vydanie



