
 ,,Hráme sa“ – 3. časť 

Rekordy zvierat – živý svet  

 

Milé deti, priblížime si zaujímavé zvieratá, ktoré žijú v rôznych kútoch našej planéty, 
prenesme sa do sveta najväčších, najpodivnejších, najchamtivejších, naj, naj... zvierat. 

 

 

Vtákopysk divný - najpodivnejšie zviera na svete 

znáša vajcia, aj ich vysedí,   

žije v Austrálii, v Tasmánii, je to jedovatý cicavec, 

má veľký zobák, dlhé ostrohy, bodnutie spôsobuje 

ochrnutie, pod vodou je slepý, hluchý. 

 

Kengura červená – najväčší vačkovec 

zadné nohy a svalnatý chvost sú prispôsobené na 

skákanie, vyskytuje sa v Austrálii, dosahujú výšku až 

2 m ako náhle sa postavia na špičky, mladé kengury  

majú iba 3 cm, vo vaku žijú 8 mesiacov, ústa im prirastú 

k mliečnej bradavke, je tu 42 druhov vačkovcov. 

 

Koala medvedíkovitá – najprieberčivejšie  zviera, najospalejšie 

najobľúbenejší vačkovec, pripomína plyšového medvedíka,  

žerie iba listy a kôru niektorých druhov eukalyptov, čas trávi 

v korunách stromov, mláďa žije v matkinom vaku a potom sa  

nosí na jej chrbte, koaly sú prísne chránené. 

 

 



Diabol tasmánsky – najchamtivejší a najpažravejší vačkovec 

nazývaný aj vakovlk, loví v noci, žerie malé zvieratá a zdochliny, 

meno dostal podľa diabolského výzoru, prenikavo vrčí, mohutné 

čeľuste s ostrými zubami roztvorí takmer do pravého uhla, poradí 

si aj s lebkou zdochnutej ovce.   

 

Pes dingo – najväčšia šelma austrálskej oblasti ( 15 – 30 kg) 

povestný divý pes Austrálie je jediný cicavec, ktorý nepatrí 

k vajcorodým ani k vačkovcom, spolu s vlkmi, šakalmi, kojotmi, 

líškami bol zaradený do čeľade psovitých, dingo je potomkom 

domáceho psa, miesto štekania len havká a smutno vyje. 

 

Emu hnedý – najväčší vták austrálskej oblasti 

je 2 m vysoký, 50 kg vážiaci vták, samica znáša okolo 10 vajec,  

na vajciach sedí samec, aj o mláďatá sa stará len samec, zúrivo 

ich bráni, živí sa bobuľami, semenami, trávou, živočíchmi, 

jeho úhlavným nepriateľom okrem človeka je pes dingo. 

 

Lýrochvost hrabavý – najväčší spevavý vták 

je to veľmi plachý vták, žije v porastoch juhových. Austrálie, 

samec máva dĺžku 1 m, predvádza svoj nápadný chvost, 

má dve silné lýrovito prehnuté perá a 14 prekrásnych pier,  

vie dobre imitovať iné vtáky, aj ľudský hlas. 

 

 

 

 



Kivi – najvyšší stupeň zakrpatenia krídel medzi vtákmi 

je posledný žijúci člen archaického rodu, ktorý nemá na celom  

svete blízkych príbuzných, žije v lesoch Nového Zélandu, 

má úplne zakrpatené krídla, telo pokryté dlhým perím podobným 

srsti, jeho vajcia sú desaťkrát objemnejšie ako slepačie, kivi má 

najostrejší čuch medzi vtákmi, živí sa slimákmi, červami. 

 

Pitohui čiernohlavý – najjedovatejší vták 

drobný oranžovočierny spevavec žije na Novej Guinei, v perí,  

koži, vo svaloch má vysoko jedovatú látku, ktorá má rovnaké 

zloženie ako jed vylučovaný amazonskými žabami a používaný na  

výrobu otrávených šípov. 

 

Papagájec vlnkovaný – najhojnejší papagáj a jeden z najpopulárnejších 

,,andulka “   

patrí k najobľúbenejším doma chovaným zvieratám na celom svete, má 

krásne tmavozelené perie s čiernym vlnkovaným vzorom na šiji a chrbte so 

sírovožltou uzdičkou, temenom a čelom, Andulka je obľúbená pre krotkosť, 

inteligenciu a schopnosť napodobňovať ľudskú reč, naučí sa až 100 slov, 

 rekord je 1700 slov.   

 

Kakadu žltochochlatý – najvyšší vek medzi všetkými vtákmi 

krásne snehobiely papagáj, má tmavožltý chochol, dorastá do dĺžky 45 cm, 

jeho domovom je Nová Guinea a Austrália, Kakadu sa môže v zajatí dožiť 

80 rokov. 

 

 



Dúfam, že zasa budete vedieť niečo nové a zaujímavé. 

 

Teraz krátke opakovanie: 

Ako sa volá zvieratko, ktoré pripomína plyšového medvedíka? 

Ako sa volá najchamtivejší vačkovec? 

Ako sa volá pes, ktorý sa podobá na nášho domáceho psa? 

 

Teším sa na všetky deti. 

 

 koala medvedíkovitá, diabol tasmánsky, pes dingo                           


