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Vejáre
plné kvízov
Vejáre 

plné kvízov

časť

s otázkami



Vejáre plné kvízov z koncepcie Kvído sú obrázkové kartičky 

s otázkami a odpoveďami, určené pre deti od 2 do 7 rokov.

Vznikli v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou a zameriavajú 

sa na rozvoj sociálneho správania, logiku, či koncentráciu, 

zároveň rozširujú vedomosti a všeobecný prehľad.

A  ako sa  Vejáre plné kvízov hrajú? Dieťa môže podľa 

obrázkového zadania (alebo po prečítaní rodičom) 

jednoducho odpovedať na zadanú otázku a svoju 

odpoveď si ihneď  skontrolovať na kartičke 

označenej ako odpoveď v ďalšom PDFe.

VEJÁRe PLNé KVÍZOVVEJÁRe PLNé KVÍZOV



otázka

1.

otázka

2.

Čo si vyberie mačička na jedenie  
— mäso alebo zeleninu? 

Nájdi, ktoré druhy ovocia a zeleniny  
majú rovnakú farbu, a pomenuj ich.

3+



otázka

3.

otázka

4.

Kto je na obrázku nahnevaný ?

Kto je na obrázku najmladší ?

3+



otázka

5.

otázka

6.

Aké rozdiely sú medzi dvomi  
stromami s jablkami ?

Nájdi, koľko je na strome 
ukrytých mačičiek.

3+



otázka

7.

otázka

8.

Ktoré miestnosti sú v dome hore  
a ktoré dole ?

Do ktorej nádoby uschováš  
zápalky, vodu, banán ?sirky, vodu, banán?

3+



otázka

9.

otázka

10.

Ktoré obrázky ukazujú  
slušné správanie ?

Čo robíme s kamarátmi  
najčastejšie v lete ?

3+



otázka

11.

otázka

12.

 Roztrieď dopravné prostriedky podľa
 toho, či jazdia po ceste, lietajú vo

vzduchu alebo plávajú po vode.

Akým dopravným prostriedkom 
sa najrýchlejšie dostaneš k moru 

do Talianska?

nejrychleji dostaneš k moři do Itálie?

4+



otázka

13.

otázka

14.

 Ako sa nazýva vodič lietadla 
a jeho posádka?

 Ktoré dopravné prostriedky 
jazdia po koľajniciach?

4+



otázka

15.

otázka

16.

 Kto si sadne v autobuse ako 
prvý, druhý, tretí a štvrtý?

 Ako sa správame na výlete v autobuse?
Vyber správny obrázok.

Vyber správný obrázek.

4+



otázka

17.

otázka

18.

 Ktorá značka nám ukazuje 
cyklistickú trasu?

 Čo všetko patrí
k hasičskému výstroju?

4+



otázka

19.

otázka

20.

 Počúvaj, čo ti teraz dospelý prečíta,
 a povedz, ktorý dopravný prostriedok 

sa opakuje 2×.

 Koľko majú všetky dopravné 
prostriedky na obrázku spolu kolies?

se opakuje 2×.

3) ponorka, lanovka, nákladiak, 
lanovka, autobus

1) vlak, auto, autobus, bicykel, vlak

2) autobus, trolejbus, makrobus, 
mikrobus, trolejbus

4+



otázka

21.

otázka

22.

Ktoré zviera nepatrí medzi  
morské živočíchy ?

Ktorú z vecí na obrázku  
nie je počuť ?

5+



otázka

23.

otázka

24.

Zostav správne obrázky podľa 
postupnosti a porozprávaj príbeh.

Zoraď obrázky, ako idú po sebe.

5+



otázka

25.

otázka

26.

Kto sa správa dobre ?

Čo sa stane, keď vbehneš na cestu bez 
toho, aby si sa rozhliadol/a okolo ?

5+



otázka

27.

otázka

28.

Na aké písmeno sa začína  
a končí slovo slon ?

Ktoré slová znejú rovnako ?  

Mýli — milý 
Skrývať — krívať 

Krik — krík 
Typ — tip 

Syrový — sírový 
Pýcha — pichá

_ l o _
— LO —

5+



otázka

29.

otázka

30.

Ktoré dva obrázky sú rovnaké ?

Ktoré číslo do radu nepatrí ?

5+



otázka

31.

otázka

32.

 Ktorý zmysel používame na to, aby sme
 mohli cítiť vôňu kvetov? Vyber odpoveď.

A) Zrak      B) čuch      C) chuť

 Aké chute môžeme vnímať 
na jazyku?

A) Zrak B) čich C) chuť

6+



otázka

33.

otázka

34.

Akým nástrojom sa vykonáva očkovanie? 

A) skalpelom
B) injekčnou striekačkou

Prečo máme telo pokryté kožou? 

A) Chráni telo a orgány
 pred škodlivými vplyvmi. 
 
B) Udržiava telo  
 v rovnakej teplote. 
 
C) Aby sme cítili dotyky.

6+



otázka

35.

otázka

36.

Priraď správne zmysly k orgánom,  
ktorými vnímame okolie:             

zrak, sluch, čuch, chuť, hmat.

 Na ktorej časti tela je
 najcitlivejšie miesto hmatu?

A) nos      B) ruka      C) ucho

zrak

sluch

čuch

chuť

hmat

6+



otázka

37.

otázka

38.

 Kde sa v tele nachádza stehenný sval?
Ukáž na obrázku

 Ktoré vnútorné orgány
  v tele sú v páre?

  A) srdce, močový mechúr
B) pľúca, obličky

A) srdce, močový měchýř B) plíce, ledviny 

6+



otázka

39.

otázka

40.

 Keď sa popáliš, kam vyšlú nervové bunky
 signál, aby sa tvoja ruka okamžite

 odtiahla od ohňa?

Pred čím nás chráni očkovanie?            

A) pred infarktom  
B) pred bleskom  
C) pred niektorými 
    nákazlivými chorobami

  A) do srdca
  B) do mozgu
C) do močového mechúra

6+



otázka

41.

otázka

42.

Tri orly lovili v skalách myši  
a dokopy ulovili 15 myší. Koľko  

každý ulovil, keď mali rovnako ?

Koľko je o 7 viac ako 9 ?                            
Koľko je o 5 menej ako 12 ?

7+



otázka

43.

otázka

44.

Čo sa stane v ľudskom tele,  
keď nebudeme 10 dní piť ?

Bez čoho by sme nemohli žiť ?

voda
vzduch

peniaze

čokoláda

les
7+



otázka

45.

otázka

46.

V ktorých slovách počuješ 
R, S, K ? 

Nájdi rýmy :

okoTráva

lakeť

 črep

zaváranina

hokej

posteľ

mASLO

m
as

lo

Ústa

cesta

chlapec

stôl

Tráva

kľúč

Kôl

Krava

lúč

strapec

vesta

7+



otázka

47.

otázka

48.

Na ktorých hodinách 
je trištvrte na osem ?

Koľko opíc je na obrázku ?

na stromech?

7+



otázka

49.

otázka

50.

Uhádneš správny výsledok ?

UHÁDNEŠ SPRÁVNY VÝSLEDOK ?

7+



Viac informácií nájdete na  

www.kvidovehry.sk  
alebo na eshope  

www.albi.sk

Kvído je vzdelávací koncept hier 

od Albi pre deti vo veku 2 – 12 rokov. 

VZDELÁVANIE  
PRE DETI

Hry boli starostlivo vytvárané 

v spolupráci s detskými psychológmi, 

logopédmi a špeciálnymi pedagógmi.

SPOLUPRÁCA 
S ODBORNÍKMI

Kvído rozvíja kreatívne myslenie 

a grafomotoriku, koncentráciu 

a logické uvažovanie, slovnú zásobu 

a komunikáciu.

VŠESTRANNÝ  
ROZVOJ DETÍ

Každá Kvído hra má varianty pre 

viacero vekových skupín, takže sa 

s hrami zabavia napríklad aj rôzne 

starí súrodenci.

PRE CELÚ  
RODINU


