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Ako sa Guľko Bombuľko zoznamoval

Guľko sa vyšmykol          z ruky 
a zakotúľal sa na dvor medzi                                   .

Na               sa to ozývalo rozličnými zvukmi. 

- Aha, našla som dážďovku ! - zvolala              
Pipka.   

- Kde by sa tu vzala! – riekne                  Kiko.
- Dobrý deň! Ja som  Guľko Bombuľlo. 
- A vy ste kto ?



My sme domáce vtáky

• Telo máme pokryté perím.

• Mláďatá sa nám vyliahnu
z vajíčka.



Hádanky
• Po dedine chodí budík, ktorý ráno ľudí budí.

Nie je v noci na stolíku, ale drieme na pántiku.

• Nohy má lopaty, zobák má rohatý, páperové šaty, vo 
vode sa mága a hovorí :,, Gá, gá!“

• Vo  vode sa mačká a stále sa jej čká, čká... 

• Bol raz krásny, biely dom, čosi čudné bolo v ňom.
Raz sa rozbil a čudo zlaté, vyskočilo pápernaté.
Deti či ho nepoznáte?



Podobáme sa na svojich rodičov?



Porovnaj naše telo so psom 
Rexom

hlava

krk
trup

chvost

krídla

nohypredné 
končatiny
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chvost



Ja som kura
 Do mojej rodinky patrí:

sliepka,
kohút , 
kuriatko

 Chovajú ma pre mäso a
vajíčka

 Živím sa zrnom



Ja som hus
 Do mojej rodinky patrí:

hus,
gunár, 
húsa

 Chovajú ma pre mäso,
vajíčka, perie

 Živím sa zrnom a trávou



Ja som kačica
Moju rodinku tvorí: 

kačica,     
káčer, 
kačiatko

 Chovajú ma pre mäso, vajíčka, 
perie, masť

 Živím sa trávou a vodnými
rastlinami

Mám na nohách plávacie blany, 
pomocou ktorých plávam



Ja som holub
 Do  mojej rodinky patrí:

holub, 
holubica, 
holúbä

 Chovajú ma pre mäso,
ako poštového holuba
a pre potešenie

 Živím sa zrnom

 Žijem v holubníku



A ja som morka
 Moju rodinu tvorí :

morka, 
moriak,
morča

 Chovajú ma pre mäso

 Živím sa zrnom



Čo som si zapamätal

• Postupne klikni na obrázok vtáka, ktorý 
nepatrí medzi domáce a ostatné pomenuj.


