
NÁZOV   TÉMY: JAR – ZDROJ NOVÉHO ŽIVOTA 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY: Jar v záhrade – jarné kvety  

Náročnosť úlohy pre 

dieťa: 

Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 

I. Spoznať jarné 

kvety 

TULIPÁN, 

FIALKU, 

NARCIS. 

 

II. Spoznať jarné kvety 

TULIPÁN, FIALKU, 

NARCIS, SNEŽIENKU, 

BLEDUĽU, PODBEĽ, 

PÚPAVU 

 

 

 

 

 

Prišla jar – jarné kvety  

 

Keďže už vieš, že tu máme ročné obdobie jar, slniečko nám zvedavo nakúka, či je tu u nás na Zemi 

všetko ako má byť. 

Opýtajte sa: Čo ti ako prvé zíde na um pri slove jar? –zistite, čo deti ovládajú. Vypočujte si jarnú 

pesničku: 

https://www.youtube.com/watch?v=_3I9qf5EFP0 ; 

Činnosti: Vyhľadajte, prečítajte, prezrite si obrázky, spolu s deťmi, na stránke o danom kvete: 

SNEŽIENKA JARNÁ:     https://sk.wikipedia.org/wiki/Sne%C5%BEienka_jarn%C3%A1  ; 

PÚPAVA :        https://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%BApava_lek%C3%A1rska  ; 

FIALKA:   https://sk.wikipedia.org/wiki/Fialka_vo%C5%88av%C3%A1  ; 

BLEDUĽA JARNÁ:   https://sk.wikipedia.org/wiki/Bledu%C4%BEa_jarn%C3%A1   ; 

PODBEĽ LIEČIVÝ:  https://sk.wikipedia.org/wiki/Podbe%C4%BE_lie%C4%8Div%C3%BD   ; 

SEDMOKRÁSKA OBYČAJNÁ:   

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sedmokr%C3%A1ska_oby%C4%8Dajn%C3%A1  ; 

PRVOSIENKA JARNÁ:   https://sk.wikipedia.org/wiki/Prvosienka_jarn%C3%A1  ; 

NARCIS:   https://sk.wikipedia.org/wiki/Narcis_(rod)   ; 

TULIPÁN:  https://sk.wikipedia.org/wiki/Tulip%C3%A1n   ; 

 Ktoré jarné kvety spoznáš na videu?:   https://www.youtube.com/watch?v=R3OOS3bRn04  ;  

                                                                        https://www.youtube.com/watch?v=epMtmLtq4dI  ; 

 Vyhľadajte obrázky jarných kvetov v detských encyklopédiách, časopisoch, pomenujte ich; 

 Pozorujte jarné kvety v prírode, v záhrade, porovnajte ich s obrázkami v knihách, 

encyklopédiách; 

 Večer si pozrite rozprávku: https://www.youtube.com/watch?v=5lzrB2Wfzvo  ; 

I. + II. Vypočuť si príbeh 

s porozumením a 

vymyslieť záver príbehu. 

 

 

 

 

 

 

Príbeh skrytý pod fialkou. 

     

Príbeh skrytý pod fialkou. Na lúke bol celkom maličký domček. Bol ukrytý v zemi pod fialkou. Kto 

v ňom asi býva? Pani dážďovka.                        Vykukla z otvoreného 
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okienka, zhlboka sa nadýchla a povedala: „Hmmmm...to je vôňa!“ Idem si dopísať mojim novým 

perom knihu o kvietkoch. Radovala sa z farebnej krásy jarných kvetov vo svojej knihe, a ani si 

nevšimla, že slniečko schovávajú mraky. Na zem začali dopadať prvé kvapky dažďa. „Jejéj, to je ale 

nešťastie,“ povzdychla si dážďovka, „naprší mi do postieľky a na môj písací stôl, kde mám krásnu 

knihu o kvetoch.“ „Ale čože, pani dážďovka, nezavreli ste si okienko?“ ozvalo sa kdesi spod lista. 

Bol to slimáčik, ktorý bol na prechádzke. „Nezavrela. A domček je tak ďaleko. Keby som mala, pán 

slimák,  tak domček stále pri sebe tak ako vy!“ odpovedala smutná dážďovka. Dážď stále silnel a 

malé kvapky sa stávali čoraz väčšími. Ako si pani dážďovka poradí? Čo sa stane ďalej? (dokončenie 

príbehu). 

 

Činnosti: Úlohou dieťaťa je vymyslieť, ako ten príbeh pokračuje.  

 Vymyslený príbeh zapíšte, dieťa dokreslí obrázky, vytvorte jednoduchú knihu a výtvor pošlite 

pani riaditeľke na email:          riaditelka@3msv1.sk 

 Pracujte s pracovnými listami (Príloha č.1): I.: Deti pomenujú kvet, písmenko, číslo, kvet 

vyfarbia.  

                                                                                II.: Pokyn pre dieťa: Vytlieskaj názvy kvetov 

a písmená zapíš  

                                                                                 do rámčeka. Dole vyfarbi toľko kruhov, koľko má 

názov kvetu  

                                                                                 písmen.  

 Vyberte sa spolu do prírody, pohľadať hrdinov z nášho príbehu.  

 

I. Spievať jarné piesne 

spolu s hudbou. 

 

 II. Spievať jarné piesne 

spolu s hudbou 

a napodobňovať podľa 

videa.  

 

 

 

Slniečko sa zobudilo 
Slniečko sa zobudilo, 

popreťahovalo kosti. 

Cez mrak hlávku vystrčilo, 

zasmialo sa od radosti. 

  

Vyleteli včielky vrtké, motýle zas 

šantia v tráve, 

lienka ponáhľa sa kdesi, mravce 

slamku našli v tráve. 

  

Obzerá sa slnko zlaté, čo sa robí čo 

sa deje. 

Všade radosť z práce majú 

a slniečko sa len smeje. 

 

Na jar sa zobudilo slniečko, prileteli vtáčiky, prebúdzajú sa kvietky.  

Čo vám pripomína žltá farba na jar? (slniečko, kuriatka, púpavy).  

Slniečku zaspievajte:   

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=slniecko+sa+zobudilo+spievankovo  ; 

 

Čo by mohlo byť na jar v modrej farbe? (obloha, voda) zaspievajte si: Prší, prší... 

A čo vám pripomína červená farba na jar? (tulipán, srdce, lienka…). Zaspievajte si a zatancujte 

spolu s videom: 

https://www.youtube.com/watch?v=r3x5lEo7Uiw 

Činnosti: Zopakujte, názvy ktorých kvetov si deti zapamätali; 

 Zahrajte sa na kvetinárky - nazbierajte jarné kvety v prírode, záhrade a prekvapte 

niekoho s kytičkou; 

 Vystrihujte naskenované obrázky jarných kvetov.  

 Spievajte si piesne o jarných kvetoch.  
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I. Maľovať vodovými 

farbami jarné kvety 

v záhrade (narcis, 

tulipán, fialka).   

II. Vystihovať 

predkreslený tvar kvetov 

a maľovať vodovými 

farbami jarné kvety 

v záhrade (narcis, 

tulipán, fialka).   

 

 

 

 

 
 

Kvetinka Krasuľka 

Zmotivujte deti k práci: Ja som taká veselá rozprávková kvetinka. Mám pekné očká, úsmev 

a lupienky.  A  preto, že som z rozprávkovej krajiny, volám sa Krasuľka. V mojej rozprávkovej 

krajine nerastú kvety, iba ja. Nemám kamarátov. Nakreslite, mi ich, prosím, aby som nebola smutná! 

Činnosti: Budete potrebovať veľký výkres/baliaci papier,. vodové farby, vodu, štete:. 

 I.  deti, s pomocou, vystrihnú hlavičky kvetov z prílohy, vymaľujú ich  a nalepia hore na výkres. 

Domaľujú stonky, listy a trávu.  

II. deti samostatne vystrihnú z prílohy kvety a nalepia na výkres. Domaľujú stonky, listy a trávu. 

(Príloha č. )  

      - prácu odfoťte a pošlite na emailovú adresu:  riaditelka@3msv1.sk 

 

 zahrajte sa: Detská izba bude záhradka – na zem rozložte obrázky jarných kvetov.  Po záhradke 

sa prechádza záhradník (vy) s krhličkou a hovorí: „Mám ja veľkú záhradku poznám v nej 

každý kút, poď si ku mne Fialku odtrhnúť!“. Záhradník pozve do záhradky dieťa. Dieťa vojde 

do záhradky a vyberie daný obrázok.  

- OBMENA: Dieťa vojde do záhradky a vyberie vec podľa farby kvetu. Prezrie si ho a pomenuje 

(prípadne opíše) čo si odtrhlo.  

- Vytvárajte jarné kytice skladaním kvetov na koberci z vlny. 

I. II. Pokúsiť sa vyjadriť 

pocity na základe 

objavovania možnosti 

pohybovania telom 

a jeho časťami  

 

Na základe praktických 

skúsenosti zisťovať, že 

rastliny potrebujú 

každodennú 

starostlivosť.  

 

 

 

Sadenie semien 

               

Opýtajte sa: Keby som sa chcel/a stať záhradníkom, tak čo by som musela robiť?  

Činnosti: Pustíte si aj Fíha tralala - Semienka - rozprávka a napodobňujeme spolu s videom 

pohyby: 

https://www.youtube.com/watch?v=pjCN0KxcuSo  ; 

 Keďže sa nám príroda zobudila, tak aj vy si doma zasaďte ozajstné semienko fazuľky, ktoré 

spoločne pozorujte a foťte: 

Pripravte si s deťmi fľašu, pohárik alebo tanierik s hlinou, ktorú si môžete dať do plastových nádob 

a zasadíte si semienko. Vašou úlohou je, lopatkou nasýpať hlinu napr. do tanierikov, kde si zasadíme 
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 napr. fazuľu, budeme ju polievať, aby nám vyrástla.  

Spolu s deťmi pozorujte klíčenie.  

 Vyfarbite si obrázky sadenia semiačok (Príloha č. 3); 

 Večer si pozrite rozprávku: https://www.youtube.com/watch?v=F0iljvJpYsk  ; 

 

Poznámky:  I., II. – náročnosť úlohy 

 

ZDROJE: 

https://sk.pinterest.com/pin/392868767470722465/ 

https://nasedeticky.sk/  

https://www.youtube.com/watch?v=pjCN0KxcuSo 

https://www.abcmaterskaskola.sk/a/hra-kvietok--od-semienka-k-rastlinke--priradovacka-55/ 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=jarn%C3%A1+z%C3%A1hrada&title=%C5%A0peci%C3%A1lne:H%C4%BEadanie&profile=advanced&fulltext=1
&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1 
https://zvedaveslniecko.sk/  
http://www.szlovak-pmk.sulinet.hu/anyagok/2016_17/Met_zosit_2017.pdf  

https://i.pinimg.com/originals/52/32/3f/52323f89125823e61244b5fbedb95bf4.jpg  

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE 
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Príloha č. 1 

 
 



 



 
 

 

 

 



Príloha č. 2 

 
 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

 

 

 


