OBRÁZEK K VYBARVENÍ.
VÍŠ, Z KTERÉ POHÁDKY JE TENTO
OBRÁZEK?

ZA ZVÍŘÁTKY
DO POHÁDKY
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Vzdělávací program pro žáky 1. – 3. ročníku
seznamuje žáky s životem zvířat na farmě,
s jejich mláďaty, s péčí o ně.
Vše je motivováno pohádkami
nebo říkadly, ve kterých
zvířátka vystupují.

CO JE TO?

CO JE TO?

I když nemá žvýkačku,
ustavičně žvýká,
maminku má rohačku
a tatínka býka.

Umí stříhat ušima
a má tvrdou palici.
Jeho jméno slušívá
nejzadnější lavici.

JE TO TUR DOMÁCÍ:

JE TO OSEL:

samice se nazývá kráva, samec býk. Vykastrovaný býk
se označuje slovem vůl, vůl je méně agresivní, snáze
ovladatelný. Mládě se nazývá tele.

oslové patří mezi lichokopytníky. Stavbou těla se oslové podobají primitivním druhům koní. Mají poněkud kratší nohy a větší hlavu, osel
africký pak představuje „typického“ osla s dlouhýma ušima.

CO JE TO?

CO JE TO?

Po obloze pluje,
na louce si skáče,
trká, vyhazuje,
má vlněný fráček.

Jdou, jdou, jdou
jedna za druhou,
kolem našich dveří,
mají bílé peří.
Jdou, jdou, jdou,
v řadě za sebou.

JE TO OVCE DOMÁCÍ:
ovce se vyznačuje silným stádovým pudem, velice špatně snáší
samotu. Po navyknutí je schopna se „přátelit“ i s jinými zvířaty,
jako jsou psi, krávy, koně nebo také krůty. Jehně zvyklé na člověka bývá krotké jako pes a přiběhne na zavolání.

CO JE TO?
Kdo má ruce ušpiněné,
ať si říká jeho jménem.
Uň, uň, uní, uní,
tlustý je a funí.

JE TO PRASE DOMÁCÍ:
prase domácí je chováno především pro maso. Většina prasat proto
nepřežije první rok života. Jsou poražena, jakmile dosáhnou stanovené porážkové hmotnosti (zpravidla 80–120 kg).

JE TO HUSA DOMÁCÍ:
husa domácí je zdomácněla forma husy velké, která je chována
už od starověku zejména pro
maso, husí játra, sádlo, peří
a vejce.

