
 

ÚKOL Č. 18 
Tak děti, už jsme si povídali o slepicích, krávách a koních. Dneska nás čeká zvířátko, které je růžové, 

špinavé, tlusté a má zakroucený ocásek. Víte jaké? Ano, dneska si budeme povídat o prasátkách! 

 

Úkol č. 1 

Znáte nějakou pohádku, ve které je prasátko? Zkuste přemýšlet. Já mám nejraději tuto, určitě ji 

mnoho z vás zná, a proto si ji s rodiči přečtěte. Dávejte velký pozor, protože potom budete plnit úkoly 

o pohádce. 

 

TŘI MALÁ PRASÁTKA 

Na jednom statku žila prasečí maminka, která měla tři syny. Když vyrostli a dospěli, poslala je 

maminka do světa, aby si tam postavili své nové domečky. Na cestu jim do života dala opravdu 

cennou radu, aby se vyhýbali zlému vlkovi. 

Všechna tři prasátka si ve světě našla své místečko a postavila si domečky. První prasátko bylo líné 

a rozhodlo se, že nejrychleji postaví domeček ze slámy. Druhé prasátko bylo zase pohodlné a řeklo si, 

že domeček ze dřeva je lepší a třetí nejchytřejší prasátko vědělo, že nejlepší a nejbezpečnější 

domeček je z cihel. 

Celou dobu jejich činnost pozoroval zlý vlk, který si na ně brousil zuby. Když to prasátka zjistila, že se 

kolem potlouká mlsný vlk, velice se polekala a utekla do svých domečků. 

Vlk volal na první prasátko, když nevyšlo, začal ze všech sil foukat a všechnu slámu z domečku 

odfoukl, ale prasátko uteklo a schovalo se do domečku k druhému prasátku. 



Vlk šel tedy k druhému domečku a snažil se obě prasátka vylákat. Když prasátka nevyšla, vlk strčil do 

dřevěného domečku a porazil ho. Obě prasátka se rozutekla a běžela k třetímu prasátku do zděného 

domečku, kde se třásla strachy. 

Třetí prasátko je chlácholilo: „Nebojte se ničeho, můj domeček je pevný, sem se vlk nedostane. V tu 

chvíli už byl vlk na střeše a díval se komínem dolů do světničky. Třetí prasátko na něj však vyzrálo 

a rozdělalo v krbu oheň. Stoupající kouř štípal vlka do očí tolik, že utekl a už se nikdy nevrátil. 

 

Výborně, teď nás čeká spousta úkolů, tak si připravte tužky a pastelky a jdeme na to! 

 

 

 

VYBARVI SI VŠECHNY TŘI PRASÁTKA A ZKUS KAŽDÉMU VYMYSLET NĚJAKÉ JMÉNO. Přemýšlej, které 

bude bydlet v cihlovém, dřevěném a slaměném domečku.  

 

 

 

 

 



POMOZ PRASÁTKU NAJÍT STEJNÉ BALÍKY SLÁMY, JAKO JE TEN, KTERÝ DRŽÍ. Všechny zakroužkuj a 

spočítej, kolik jich je. 

 

 

 



POMOZ PRASÁTKU NAJÍT JEHO STÍN. Správnou volbu zakroužkuj a řekni, proč. 

 

 

 



NAJDI NA OBRÁZKU VĚCI, KTERÉ JSOU NAKRESLENÉ VE FIALOVÉ TABULCE. Popiš celou větou, kde se 

dané věci nachází a následně zaškrtni do bílého políčka, pokud jsi je správně našel. 

 

 

Úkol č. 2 

Výborně děti, velká pochvala za to, že jste všechny úkoly splnili s přehledem. A teď nastává naše 

chvilka, abychom se dozvěděli něco o prasátkách. Jako vždy si prohlédněte obrázek a zkuste říct, co 

všechno o prasátkách víte. 

Jak se jmenuje samice od prasete? (prasnice) 

Jak se říká mláděti prasete? (sele) 

Co nám dává prase? (maso – vepřové, sádlo, kůži) 

Jak se říká nosu prasete a k čemu ho má? (rypák, rozrývá s ním zem, když si hledá potravu) 

Čím se prase živí? (brambory, obilný šrot, ovoce, zelenina, hmyz…) 

Kde žijí prasata? (v chlívku) 

Jak dělá prase?  

Prohlédni si stopu prasete. 

 



 

 

Úkol č. 3 

Tak a když už jste se dozvěděli něco o prasátkách, přečetli jste si pohádku a pojmenovali si tři čuníky, 

tak co kdybyste si jednoho z nich i vyrobili? Pokud vás to bude hodně bavit, tak klidně i všechny tři 

čuníky z pohádky.  

Pro navození tvořící atmosféry si můžete pustit písničku Tři čuníci. 

https://www.youtube.com/watch?v=6cD2vA5pAOY 

https://www.youtube.com/watch?v=6cD2vA5pAOY


Na výrobu budete potřebovat růžový tvrdý papír (nebo bílý, který vybarvíte růžově), béžový papír na 

ouška a rypák, chlupatý drátek, pohyblivé oči, dva dřevěné kolíčky, fixy 

 

 

Nejprve si nakreslete kulatou hlavu a oválné tělo na růžový papír. Vystřihněte a slepte k sobě. Na 

béžový papír si nakreslete dvě špičaté uši, kulatý rypák, vystřihněte a nalepte na hlavu. Pokud máte 

pohyblivé oči, tak nalepte, pokud ne, tak oči nakreslete. Dokreslete si také rypák, ouška… 

Pokud máte chlupatý drátek, zatočte ho a propíchněte jako ocas. Pokud ne, nevadí, udělejte 

zakroucený ocas z papíru. 

Nakonec budete potřebovat dřevěné kolíčky, které pomalujte buď barvou nebo růžovým fixem a 

dejte jako nohy. (nebo použijte růžové plastové kolíčky) 

Tak a prasátko je hotovo! A jaké má tedy jméno? Všechno si povíte ve školce, paní učitelky už se těší 

😊  

 

Pokud budete mít zrovna tvořící náladu, můžete si tímto způsobem vyrobit celou farmu. 

 


