
AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU 

  Kedysi dávno vybralo sa jedno vajce na 

vandrovku.  Odišlo 

z domu a stretlo veľkú 

bielu hus. Aj hus chcela 

vidieť svet. Potom 

stretli malého psa. Aj 

pes sa k nim pridal. Ako 

išli lesom stretli 

čierneho kocúra. Aj kocúr šiel s nimi. Už boli štyria. 

Potom stretli strakatú kozu a aj ona sa k nim 

pridala. Nakoniec stretli ešte ježka a raka. Vajce 

povedalo: „Ak nás bude viac, nebudeme sa vlka 

báť!”. A tak išli všetci spolu na vandrovku. Bolo ich 

sedem. Išli lesom celý deň.  

Keď prišiel večer, zvieratká 

rozmýšľali, kde budú spať.           

 Mesiac a hviezdy už 

svietili na oblohe. 

Nakoniec uvideli chalúpku, 

v ktorej svietilo svetlo 

a tam spali.  
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Úlohy.  

1. Prečítaj si rozprávku o tom, ako išlo vajce na vandrovku.  

2. Podčiarkni  v básničke slová kocúra, hus,  raka, psa, kozu, 

ježka, raka.  

3. Zakrúžkuj iba tie zvieratká, ktoré stretlo vajce a išli s ním 

na vandrovku.  
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4. Aké boli zvieratká, ktoré stretlo vajce? Doplň slová.  

                                      hus                                                         koza 

                        kocúr     kocúr                          ježko       rak 

                           pes        pes                           rak                          ježko 

5. Aké zvieratká stretlo vajce ma vandrovke.  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

  

6. Doplň chýbajúce slová do viet.  

Keď prišiel ________, zvieratká ____________, 

kde budú spať. ____________ a hviezdy už 

svietili na ________. Nakoniec uvideli 

_________, v ktorej svietilo _________________.  

 

 

 

veľká biela 
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7. Namiesto obrázkov doplň slová a vety napíš do zošita.          

Vybralo sa    na vandrovku. Stretlo veľkú bielu 

, malého psa , čierneho kocúra   

a strakatú .      

8.    Zakrúžkuj posledné zvieratko a prečiarkni prvé 

zvieratko.  
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Vystrihni a nalep  správne namiesto chýbajúcich slov zvieratká.  

Vybralo sa jedno vajce na vandrovku.  Odišlo 

z domu a stretlo veľkú bielu                 . Aj hus 

chcela vidieť svet. Potom stretli malého                . 

Aj pes sa k nim pridal. Ako išli lesom stretli 

čierneho                     . Aj kocúr šiel s nimi. Potom 

stretli strakatú                      aj ona sa k nim 

pridala. Nakoniec stretli ešte                   a                

. A tak išli všetci spolu na vandrovku.  
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