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Nezbedného berana
hledáme už od rána.
Zaběhl se někam zase,
na louce se nejspíš pase.

Chová se pro kožešinu,
maso a mléko, ze kterého
se vyrábí sýry a brynza. 

Chovají se v horách, 
žijí ve stádech.

Pasou se na lukách,
hlídá je ovčácký pes.

Seřaď beránky podle velikosti od největšího po nejmenšího.     »

Ovce se stříhají jednou 
nebo dvakrát do roka.

Z nastříhané srsti
se vyrábí vlna.

beran, jehně, ovce

BERAN
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Papá brambory, kukuřici,
kuchyňské zbytky.

vepřín – chlév 

Chová se pro maso.

V obrázku vyhledej následující detaily.     »

rypák, kopýtko, ocásek

vepř, sele, prasnice

ČUNÍK
Co jsi dělal čuníku,
že máš skvrny na triku?
Špinavý jsi zase,
jako pěkné prase.
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husa domácí

Ptal se houser paní husy,
zda housata hlídat musí.
Volno by si dneska vzal,
jen tak venku lelkoval.
Husa ho teď zlostně kárá,
jenom ať se pěkně stará.

husa divoká

houser, house, husa

Chová se pro maso,
sádlo a peří.

HUSA

Spočítej, kolik housátek má největší husička, kolik středně velká 
a kolik nejmenší husička. Kolik housátek je na obrázku dohromady?       »
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