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Ref. 66010   Sada: CD + PRESTROJENIE NA FARMU 
   
   
OBSAH A POPIS 
 
Sada obsahuje 4 prestrojenia  (vo veľkosti na 3-7 rokov) + CD AUDIO MP3 (bez záberov) 
s kompletnou zvukovou nahrávkou (hudba a hlas), určenou na divadelné predstavenie 
rozprávky v niekoľkých jazykoch. CD s libretom a dialógmi 2 rozprávok v niekoľkých 
jazykoch.  
CD umožňuje urobiť predstavenie rozprávky bez toho, aby ju bolo treba porozprávať. 
Stačí len pustiť CD a hrať úlohy predstaviteľov rozprávky podľa scenáru libreta! Tak 
jednoduché a tak praktické! 
Obsahuje prestrojenia týchto zvierat: krava, kohút, pes a kačka. 
 
 
PSYCHOLOGICKO-PEDAGOGICKÉ CIELE 
 
HRA SPOČÍVAJÚCA V USPORIADANÍ PREDSTAVENIA A DRAMATIZÁCIE, ktorou sa precvičujú 
rôznorodé  psychologické aspekty rozvoja dieťaťa: 
 
- Rozvíjanie logického časového sledu pri rozvíjaní deja príbehu. 
- Osvojovanie si  časových pojmov (predtým, neskôr, potom…). 
- Rozvíjanie schopnosti počúvania. 
- Podnecovanie a obohacovanie reči: povzbudzuje dieťa k rozprávaniu a umožňuje mu 

vytvárať vnútornú skladbu jazyka. Obohacovanie slovnej zásoby a asimilácia 
komplexných jazykových štruktúr. 

- Ľahšie osvojovanie si cudzích jazykov. 
 
 
ODPORÚČANÝ VEK 
 

Od 3 rokov. 
 
 
SPÔSOB HRANIA A POKYNY NA POUŽÍVANIE 
 

1. Pred hraním divadla sa v prvom rade odporúča, aby si deti vypočuli dialógy 
rozprávky.  
2. Následne pri počúvaní rozprávky deti môžu robiť skúšky predstavenia rozprávky 

(každé dieťa si vyberie akú úlohu chce hrať).  
3. Nakoniec by deti mali byť schopné urobiť predstavenie rozprávky bez potreby 

vypočuť si rozprávku. Učiteľ  im môže usmerňovať podľa textov uvedených v 
librete. 

 
CD má tiež nahrávku samostatnej hudby, aby sa dala použiť ako náladová hudba pri 
predstavení rozprávky (za pomoci textov libreta). 
 
V librete sú všetky pokyny, týkajúca sa priestoru (z pohľadu miesta kadiaľ vchádzajú a 
vychádzajú predstavitelia rozprávky), z pohľadu z javiska, teda tvárou k divákom.  
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„Spev kohúta” 
 

Ľavá ruka: 

-Kohútik Ferko 

-Psíček Lenivček 

 

Pravá ruka: 

-Kačička Čaptoška 

-Psíček Lenivček 

-Kravička Múdra hlavička 

 

(Po pravej strane prichádza Krava) 

KRAVIČKA: Ahojte deti, dievčatá aj chlapci! Zdravím vás všetkých.... chcete aby som 

vám porozprávala jeden zaujímavý príbeh? (Reakcia divákov.) Porozprávam vám, čo sa 

stalo kohútikovi Ferkovi… to je kohút z našej farmy. 

(Po ľavej strane prichádza pes) 

PSÍČEK: Je to poriadny namyslenec, mal si to viac odskákať, keď je taký. 

KRAVIČKA: Dobre, ale vráťme sa k tomu, čím som začala... Jedného jesenného dňa, 

prišiel na farmu majiteľ so šiestimi novými sliepočkami.  

PSÍČEK: Poviem vám, boli parádne a krásne našuchorené. 

KRAVIČKA: Boli to sliepky…, akých tu už dávno nebolo vidieť, s bielym jemným perím, 

guľatučké a dobre vykrmené. Keď ich kohútik Ferko uvidel, celkom sa pomiatol. Na prvý 

pohľad sa zamiloval do všetkých naraz a behal po dvore ako šialený. 

PSÍČEK: Koľko nádherných a peknučkých sliepočiek! Kikiríkal. 

KRAVIČKA: A keďže nevedel, ako upútať ich pozornosť, začal bez prestania kikiríkať. 

PSÍČEK: Veru hej a pyšne nadutý si vykračoval, (napodobňuje kohúta), Kikirikí!, kikirikí! (Odchádza 

z javiska po ľavej strane.) 

KRAVIČKA: Celý deň prekikiríkal a prechádzal sa s krkom natiahnutým od jedného konca 

farmy po druhý, pokým sa nezotmelo. (V pozadí na kulisách sa umiestni mesiac.) Tam 

prichádza, pozrite, vypočujte si tento príbeh od neho. (Krava odchádza po pravej strane.) 

(Kohútik prichádza po ľavej strane.) 

KOHÚTIK: Kikirikí! Kikirikí! Čo je to so mnou? Prečo nemôžem kikiríkať? Čo sa mi to stalo? Ako 

zajtra zobudím všetky zvieratká na farme? Aká hanba! Čo povedia o mne nové sliepočky z kurníka? (K 

divákom.) Kto mi vzal hlas? Veď, keď ja nájdem vinníka, ten uvidí, poriadne ho zobákom vytrestám. 

(Obracia sa, ale nikoho nevidí.) Nikto tu nie je. (Opäť chodí hore dolu a hľadí na mesiac.) Je tu len 

mesiac, bol to určite on. (Pokúša sa vzlietnuť k mesiacu.) Až k nemu nedoletím, lebo my kohúti tak 

ďaleko nevieme lietať. No, ale toto…, mesiac mi ukradol môj hlas, len či mi ho vráti?  

(Po pravej strane prichádza kačka.)  

KAČIČKA: Kač, kač... Čo je kohútikovi Ferkovi? Zobudil ma svojím nariekaním. Upokoj 

sa, inak zobudíš všetky zvieratká na farme. 

KOHÚTIK: Mesiac si odniesol môj hlas. Nevieš, ako by som ho mohol získať späť?  

KAČIČKA: Neviem, ja vždy už spím, keď slnko začína zapadať. Mal by si pohľadať 

niekoho, kto chodí neskôr spať. 

KOHÚTIK: A ty nevieš, kto by mi mohol pomôcť? 

KAČIČKA: Opýtaj sa psa, tvojho pána, ten celý deň len premýšľa.  

KOHÚTIK: Ďakujem, spokojne spi, nebudem ťa viac rušiť. 

(Kačička odchádza z javiska po pravej strane.)  

 

KOHÚTIK: (Pozerá na mesiac.) Mesiačik, vráť mi môj hlas. Ako budem bez neho budiť sliepočky v 

kurníku a dvoriť im? Potrestáš ma za to, že som bol namyslený? 

(Kohútik sa približuje po pravej strane javiska a dotýka sa opony, psíček odchádza z tej istej pravej 

strany.) 
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PSÍČEK: Hav,… čo sa stalo kohútikovi Ferkovi? Čo nevidí, kadiaľ chodí? Poriadne sa 

udrel a ešte k tomu ma zobudil. 

KOHÚTIK: Mesiac si vzal môj hlas, lebo som sa celé dni namyslene naparoval. Nevieš, ako by som ho 

získal späť?  

PSÍČEK: Nie, neviem, ja mám dosť práce so strážením farmy, či niekto prichádza, alebo 

odchádza. A musím brechať, aby som upozornil pána. Hav, hav. 

KOHÚTIK: A nevieš, kto by mi mohol pomôcť?  

PSÍČEK: Opýtaj sa kravičky, tá je veľmi múdra, celé dni prežúva trávu a niekedy aj 

myšlienky, tá to bude určite vedieť. 

KOHÚTIK: Ďakujem, psíček Lenívček, spokojne spi, nebudem ťa viac rušiť. 

 

(Psíček odchádza po pravej strane.)  

KOHÚTIK: (Oslovuje mesiac.) Ej! Mesiačik, vráť mi môj hlas. Ako len budem teraz učiť moje kohútie 

kúsky malých kohútikov? No tak, odpovedz mi. Ty mi ani neodpovieš? 

(Pristúpi k pravej strane javiska a obráti sa, aby sa znovu pozrel na mesiac. Poskakuje a pritom kričí. Po 

pravej strane prichádza kravička.) 

KOHÚTIK: Joj! Čo ma to pichlo? 

KRAVIČKA: Múúú..., ale čo je to tu za krik, kto ma zobudil? 

KOHÚTIK: To som ja, kravička Múdra hlavička, nabodol som sa na tvoj roh, som taký nešťastný, že ani 

neviem, kade chodím. 

KRAVIČKA: A čo robíš, že ešte nespíš? Nevieš, že za chvíľu sa bude brieždiť a začneš so 

svojou prácou? 

KOHÚTIK: Mesiačik si odniesol môj hlas. Nebudem môcť nikoho zobudiť. Vieš, ako by som ho získal 

späť?  

KRAVIČKA: Aká hlúpa otázka…, ak budeš spať a spať, tak sa ti vráti hlas. Či nevieš, keď 

mesiac zájde, všetko sa opäť vracia do svojich koľají. 

KOHÚTIK: Takže ty vieš, kto by mi mohol pomôcť?  

KRAVIČKA: Ticho a tma, ideme spať a oddychovať. 

KOHÚTIK: Ďakujem, kravička Múdra hlavička, spokojne spi, nebudem ťa viac rušiť. 

(Kravička odchádza po pravej strane.) 

KOHÚTIK: (Hľadí na mesiac.) Mesiačik, už neviem, čo robiť… Vráť mi hlas, už som celý uťahaný.... 

Prepáč mi, už viac nebudem nadarmo namáhať svoj hlas, sľubujem to...  

(Zastane opretý na kraji javiska.) (Kravička prichádza po pravej strane a utešuje hladkaním kohúta.) 

KRAVIČKA: Chudáčik, kohútik, je vyčerpaný. Ticho a tma učinia zázraky. Čoskoro sa 

rozbrieždi a prvé slnečné lúče zaženú noc. Bude už kohútik schopný prerušiť ranné ticho 

svojím kikiríkaním? (Odchádza po pravej strane.)  

(Mesiac pomaly mizne a vychádza slnko, pripevnené na kulisách v pozadí.) 

KOHÚTIK: Kikirikí, vrátil sa mi hlas, kikirikí, mesiac mi odpustil. Kikirikí, ďakujem Mesiačik. 

(Odchádza po pravej strane.)  

KRAVIČKA: (Prichádza po pravej strane.) Aký hlupáčik, stačilo mu oddýchnuť si 

a pospať si. Veru, mala som pravdu. Viete, že… kohútik sa odvtedy poučil. Jeho hlas bol 

veľmi potrebný na oveľa dôležitejšie veci, ako je napríklad budenie nás ostatných. Takže si 

ho už zbytočne nepoužíval na hlúposti a od tých čias si dával na svoj hlas pozor. 

(Pes vychádza po ľavej strane.) 

PSÍČEK: Okrem toho, prišiel o hlas, lebo bol vyčerpaný, nikto mu ho nezobral. Bola to len únava. Tak 

už viete, že… na obnovenie síl je potrebné len si oddýchnuť. Trochu tmy, ticho a spánok už to všetko 

ostatné zariadia. 

KRAVIČKA:... Zazvonil zvonec a tejto rozprávke je koniec. 

 

Potlesk a koniec 






