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Slovensko je plné farieb. Prezri si regióny. V ktorom bývaš ty? Označ na mape. 

 Môj región sa volá: 

Prelož nasledujúcu vetu do jazyka Tvojho regiónu:  

„ Dnes na obed sme mali zemiakovú polievku a nabrali sme ju s veľkou naberačkou.“ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 Čo už viem o mape?  

Prečítaj si vety. Ak je pravdivá, vyfarbi písmeno. Vyfarbené písmená vpíš do tajničky. 

Rieky na mape značíme červenou. U 

Mapa je zmenšený obraz krajiny. K 

Zelenou farbou označujeme vrchy. I 

Pomocou mierky mapy môžeme merať vzdialenosť na mape. R 

Odtieňmi hnedej označujeme pohoria. Á 

Slovensko susedí s troma krajinami. B 

Na mape je sever na hornom okraji. S 

Červeným krúžkom označujeme na mape obce. N 

Juh je na mape na dolnom okraji. E 

 

Naše Slovensko je       
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Rozlúšti názovy  regiónov. Pomôž si mapou. Farebne rozpleť vzory pre regióny.  

EIROHÁZ               AVARO                      NÍLPMEZ  ÝNROH 

_______________  ________________                _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyznáš sa v nárečiach? Vyfarbi, čo znamená dané slovo. Pomôcť si môžeš stránkou 

https://narecie.sk  

krumpele chleba perky žufánek pudelár 

zemiaky chata pirohy žuvačka pudlík 

kúpele chlieb náhrdelnik naberačka peňaženka 

 

 Vieš aký vzor nosili Tvoji predkovia? Vyhľadaj na internete vzor výšivky Tvojho 

regiónu. 

Navrhni vzor pre Tvoj región na košieľku. 

 

 

https://narecie.sk/
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 Každý región ma svoje piesne. Vyfarbi rovnakou farbou pokračovanie 

piesní. 

Použi hudobné nástroje a zaspievaj si  

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 Oblasť Horný Zemplín má mnoho pamiatok. Sú zapísané aj v UNESCU. 

 Dopíš pod obrázky ich názvy. Navštívil si niektoré z nich? 

 

____________________  _______________________         _____________________       ____________________   

  ( vodná nádrž Domaša, drevené kostolíky, Národný park POLONINY, Múzeum Andyho Warhola) 

  

 Počas prechádzky po Bukových lesoch v Poloninách môžeš stretnúť 8 zvierat. Nájdi ich 

v tajničke a vypíš. 

1-____________________ 

2.____________________ 

3.____________________ 

4.____________________ 

5.____________________ 

6.____________________ 

7.____________________ 

8.____________________ 

( Pomôcka: cevzaj, robuz, ďevdem, loro, kolm, klv, akvožu, ardyv )  

Vretienko mi padá, ktože mi 

ho podá.... 

Ve Skalici na rohu, vidri-

jadra-bum, visí žaba za nohu, 

vidri-jadra-bum.... 

 

Šalena ja bula, že ja ce ľubela, 

šej, haj, co še mi tvoja mac čuda 

narobela. 

a to taká velika, jako rýl a motyka, 

jako rýl a motyka, vidri-jadra-bum. 

...Nemám tu milieho, ani 

brata jeho... 

Čuda narobela, i naohvariala, 

šej, haj, a sama čudáka syna 

vychovala. 


