
O troch prasiatkach 

Povedali raz tri prasiatka matke: - Už nám je v 

našom domčeku tesno, pusť nás, mamka, do 

sveta.  

- Dobre, - pristala matka. - Živila som vás, 

kým som vládala, teraz sa už starajte o seba 

samy. Len si vo svete dajte pozor na vlka!  

A tak odišli prasiatka každé inou stranou.  

Prvé prasiatko kráča cestou-necestou a tu 

stretne človeka s batohom slamy. Prihovorí sa 

mu: - Dobrý človek, daj mi, prosím ťa, z tej 

slamy, postavím si domček.  

Človek mu dal trocha slamy a prasiatko sa 

hneď pustilo do roboty. Keď bol domček 

hotový, prasiatko sa doň nasťahovalo a od 

radosti takto spievalo:  

Mám slamený pekný dom,  

spokojne si žijem v ňom.  

Keď sa dobre zavriem zdnuka,  

nezľaknem sa ani vlka.  

Druhé prasiatko kráča cestou-necestou a tu 

stretne človeka s nošou dreva. Prihovorí sa mu: 

- Dobrý človek, daj mi, prosím ťa, z toho 

dreva, postavím si domček.  

Človek mu dal trocha dreva a prasiatko sa 

hneď pustilo do roboty. Keď bol domček 

hotový, prasiatko sa doň nasťahovalo a od 

radosti takto spievalo:  

Mám drevený pekný dom,  

spokojne si žijem v ňom.  

 

 

 

 

 

Keď sa dobre zavriem zdnuka,  

nezľaknem sa ani vlka.  

Tretie prasiatko kráča cestou-necestou a tu 

stretne človeka s vozíkom, naloženým tehlami. 

Prihovorí sa mu: - Dobrý človek, daj mi, 

prosím ťa, z tých tehál, postavím si domček.  

Človek mu dal trocha tehál a prasiatko sa hneď 

pustilo do roboty. Keď bol domček hotový, 

prasiatko sa doň nasťahovalo a od radosti takto 

spievalo:  

Mám tehlový pekný dom,  

spokojne si žijem v ňom.  

Keď sa dobre zavriem zdnuka,  

nezľaknem sa ani vlka.  

Tak si prasiatka žili vo svojich domčekoch a na 

vlka viac nemysleli.  

Ale jedného dňa vyšiel vlk z hory a zaklopal 

na predné dvere slameného domčeka:  

Vietor fučí, zima je veľká,  

otvorže mi, prasiatko, dvierka.  

Prasiatko mu odpovedalo:  

Aj keď vonku vietor fučí,  

nepustím ťa, sivý vĺčik!  



Vlk sa nazlostil:  

A keď ja zavyjem  

a keď ja dupnem,  

ako list zo stromu  

tvoj domček sfúknem!  

Rozbehol sa, zavyl a zadupotal a domček 

sfúkol. No prasiatko nečakalo. Vybehlo 

zadnými dvierkami, bežalo a bežalo a ukrylo 

sa u prasiatka v drevenom domčeku.  

Dobehol ta aj vlk a zaklopal na predné dvere:  

Vietor fučí, zima je veľká,  

otvorže mi, prasiatko, dvierka.  

Prasiatko mu odpovedalo:  

Aj keď vonku vietor fučí,  

nepustím ťa, sivý vĺčik!  

Vlk sa nazlostil:  

A keď ja zavyjem  

a keď ja dupnem,  

ako list zo stromu  

tvoj domček sfúknem!  

Rozbehol sa, zavyl a zadupotal a domček 

sfúkol. No prasiatka nečakali. Vybehli 

zadnými dvierkami, bežali a bežali a ukryli sa 

u prasiatka v tehlovom domčeku.  

Dobehol ta aj vlk a zaklopal na predné dvere:  

Vietor fučí, zima je veľká,  

otvorže mi, prasiatko, dvierka.  

Prasiatko mu odpovedalo:  

 

 

 

 

Aj keď vonku vietor fučí,  

nepustím ťa, sivý vĺčik!  

Vlk sa nazlostil:  

A keď ja zavyjem  

a keď ja dupnem,  

ako list zo stromu  

tvoj domček sfúknem!  

Rozbehol sa, zavyl a zadupotal, ale domček 

sfúknuť nevládal.  

Vlk sa ukrutne najedoval á zavolal: - Počkajte, 

veď vás ja dostanem! - a škriabal sa na strechu, 

že sa spustí dolu komínom.  

Ale prasiatka ho počuli.  

- Čo urobíme? - vraví prvé prasiatko.  

- Rozložíme oheň! - povie druhé prasiatko.  

- A ja zavesím pod komín kotol s vodou! - 

vraví tretie prasiatko.  

Tak aj urobili. Keď sa vlk spustil dolu 

komínom, spadol rovno do vriacej vody a 

uvaril sa. Prasiatka sa ho viac nemuseli báť. 

 

 

 

 



Vystrihnite si obrázky a správne priraďte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prasiatko bez čiapky – slamený dom    

prasiatko s červenou šiltovkou – drevený 

prasiatko s klobúkom – tehlový dom 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



Obrázky rozstrihaj a správne zoraď. 

  



 

  



 

  



Pomenuj, čo je na obrázkoch a ktorý dom 

je z čoho postavený. Spoj správne čiarou. 

 

  



Zakrúžkuj zvieratká z rozprávky.  



 

Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

 

Kto si postavil 

   domčeky? 

 

 

 

 Kto prasiatkam 

sfúkol domčeky? 

 

 

 

 

 Ktorý domček sa 

vlkovi nepodarilo 

  sfúknuť? 

  



Vymaľuj prasiatko ružovou farbou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vymaľuj prasiatko ružovou farbou. 

  



Vymaľuj vlka sivou alebo čiernou farbou. 

  



Vymaľuj dom žltou farbou. 

  



Vymaľuj dom hnedou farbou. 

  



Vymaľuj dom červenou farbou. 


