
NÁZOV   TÉMY: Život v slovenskej dedine, záhrade a rodine 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY: Z človiečika človek, z klasu zrno, z vajíčka kuriatko 

Náročnosť úlohy pre dieťa: Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 
 

I. Opísať rozprávaním 

dôležitosť a význam vody, 

vzduchu, svetla a pôdy pre 

rastliny 

 

 

 

II. Siať semená do pôdy, na 

vatu -dodržiavať správny 

postup 

 

 

 

 

 

 

 

        Na jar sejeme... 

 

 

 

 

Prečítajte deťom:      Jar už prišla pomaličky, čvirikajú lastovičky. 

Vstávaj, vstávaj zrniečko, kričí naň slniečko. 

Hrejú ťa už teplé lúče, k rastu si už dávno súce. 

Rozprávajte  sa s deťmi:  Čo si myslíte, na čo sú semienka?  

Čo potrebuje semienko, aby vyklíčilo? 

                                         Načo sú semienku korene? 

                                         Prečo ľudia sadia semienka? 

                                         Kedy semienko vyklíči? 

Činnosti: pozrite sa, ako semienko rastie:  

https://www.mudramama.sk/zivotny-cyklus-rastlin/  ; 
 Zrealizujte  pokus  podľa svojich možností: Zasaďte semienka. Pripravte 

prostredie (zem/piesok/vata/voda – do misiek; semená/cibuľky) a podmienky 

(svetlo, vzduch, voda, teplo, tma). Zahrajte sa na „malých záhradníkov 

a pozorujte,  ako sa semienkam darí za vhodných/nevhodných  podmienok. Či 

vyklíčili, alebo nie. Štítkami označte nádobku so semienkom,  cibuľkou...: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zahrajte sa na takéto semienko. Pomôže Vám pri tom Fíha Tralala: 

                            https://www.youtube.com/watch?v=pjCN0KxcuSo  ; 
 Zaspievajte si pieseň Čižíček, čižíček, vtáčik maličký a napodobňujte pohyb 

                            https://www.youtube.com/watch?v=70MRcgiFEuw   /od 3:07/; 

 Ako rastie kvietok?  (Príloha č. 1 – Pracovný list) – vytlačte. 

I. obrázky vystrihnú deti, s pomocou. Zoradia tak, ako zo semienka vyrastie kvietok; 

II. obrázky samostatne deti vystrihnú a zoradia do správneho poradia; Nakoniec ich 

vyfarbia a nalepia do prázdnych štvorčekov. 

https://www.mudramama.sk/zivotny-cyklus-rastlin/
https://www.youtube.com/watch?v=pjCN0KxcuSo
https://www.youtube.com/watch?v=70MRcgiFEuw


I. II. 

S radosťou, spontánne, 

pohybom vyjadriť 

charakteristické prvky 

motívu piesne  

/Ťuki, ťuki, ťukalo/ 

 

  

 

 

 

Zvedavé kuriatko 

 
 

ŤUKI, ŤUKI, ŤUKALO 

Ťuki, ťuki, ťukalo, 

vo vajíčku volalo. 

Ťuki, ťuki, ťukalo, 

vo vajíčku volalo. 

Ťuki, ťuki pre hlavičku, 

nemám miesto vo vajíčku, 

,ťuki, ťuki, ťuk. 

Ťuki, ťuki, ťukalo, 

von sa dostať žiadalo. 

Ťuki, ťuki, ťukalo, 

von sa dostať žiadalo. 

Ťuki, ťuki od radosti, 

že si vystrie údy kosti, 

,ťuki, ťuki, ťuk. 

 

 

 Naučte sa báseň:            Čože je to, aký hluk? 

Vajce puklo v koši. Puk! 

Potom z neho zakrátko 

vyskočilo kuriatko. 

 Porozprávajte sa s deťmi o vajci a procese liahnutia. Aké je vajce? /oválne/ 

            Ak je v ňom život ako to dáva to najavo.? / kývaním a pukne. / 

 Prezrite si video liahnutia kuriatok: 

https://www.youtube.com/watch?v=4scGYDZAs-I 

 Vypočujte si pieseň  a znázorňujte malé kuriatka : Ťuki, ťuki, ťukalo 

(Spievankovo 2):     

https://www.youtube.com/watch?v=com3TwUkfXI;  

 Modelujte sliepky s vajíčkami v hniezde z modelovacej hmoty  (gúľaním 

a vyťahovaním); 

 I. Podľa šablóny(Príloha č.2) vystrihnite a nechajte deti nalepiť jednotlivé časti 

tak, aby ste vytvorili kuriatko vo vajíčku; 

II. Deti všetky predchádzajú činnosti realizujú samostatne: 

 

 

prácu odfoťte a pošlite na emailovú adresu: - 

riaditelka@3msv1.sk  ; 

 

 

 

 

 Kreslite vajíčka so správnym držaním ceruzky (Príloha č.3); 

 Gúľajte vajíčko k cieľu – hra s loptičkou; 

 Skáčte znožmo v podrepe, ako kuriatko, so sprievodnými pohybmi paží; 

 Spoločne zhotovte, omotávaním vlny, kuriatko podľa jednoduchého návodu: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4scGYDZAs-I
https://www.youtube.com/watch?v=com3TwUkfXI
mailto:riaditelka@3msv1.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

I. II. Liezť v podpore 

drepmo vpred. 

 

 

 

 

I. Počítať od 1 do 4. 

 

II. Určiť počítaním po 

jednej počet vajíčok od 1-

10 a výsledok jednoznačne 

vysloviť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedí gunár na dvore 

a sliepočka v kuríne 

 

 

 

 

 

 

             

 

Dajte deťom hádanku: 

Má dve nohy, telo má pokryté perím, 

robí to gá-gá a je veľkým kamarátom kačky. 

Kto je to? (gunár) 

 

 

 

Na základe riekanky, ukážete  cvičenie podľa priložených cvikov a spolu si s deťmi  

rozcvičte telo: 

 

                      

 

 

mailto:riaditelka@3msv1.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gágal gunár na dvore až mu 

vyschlo v gágore. 

Húska krajšie gága, v potoku 

sa mága. 

Ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zahrajte sa  na gazdu a zvieratká, žijúce na veľkom dvore. (na kohúta, sliepky, 

kuriatka...) Gazdu však musia zvieratá  na  dvore, na povel, poslúchať.  Ráno 

z kurína vyliezať a večer sa tam pekne vrátiť. Deti lezú v podpore drepmo, 

prekonávajú rôzne prekážky (liezť pod stoličky, pod stôl, natiahnuť medzi stoličkami 

gumu, špagát .., podľa možností , priestorov alebo vonku) . Nezabúdajte  deti pri 

prekonávaní prekážok, v podpore drepmo aj povzbudzovať,  pochváliť aj odmeniť. 

 Pripravte košík, vajíčka, obal od vajíčok a počítajte: 

                      Bola raz jedna sliepka a tá zniesla jedno vajce. Kde? v Košíku. A potom 

„Čo sa stalo s vajíčkom v košíku? Našlo ho dievčatko s vrkočom a to povedalo, pekné 



 

 

je. Zobralo si ho domov. Sliepka zniesla druhé vajíčko. Kde? v Košíku. A potom „Čo sa 

stalo s vajíčkom v košíku? Našlo ho dievčatko s vrkočom a povedalo, pekné je. Zobrala 

si ho domov. A nakoniec sliepka zniesla tretie vajíčko a prišlo dievčatko s vrkočom 

a zobralo si ho domov. Dievčatko s vrkočom vajíčka počítala 1,2,3. 

 

Činnosti: 

 Otázky pre deti: 

I. Koľko vajíčok spolu má dievčatko? (Počítajte spolu nahlas.)  

Sliepka však znášala vajíčka každý deň. Spočítaj, koľko vajíčok zniesla v pondelok 

(Ukážte kartu s bodkami. Deti vyberú z košíka do obalu daný počet vajíčok).Takto 

môžete počítať vajíčka napr. vystrihnuté z  papiera, pokrčené zo servítky , 

polystyrénové...atď. a ďalej  môžete deťom vajíčka odoberať, pridávať a správny počet 

slovne vysloviť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. + II. Pripravte/vytlačte, pre deti, pracovný list (Príloha č.4) - počítajte 

a vyfarbite na obrázku daný počet (podľa vyspelosti detí). 

I. 

Zaujať postoj k členom 

rodiny vrátane 

novonarodeného člena 

rodiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieťa si veľmi skoro všimne zmenu postavy matky a citlivo reaguje na príchod  

súrodenca a na zmenu atmosféru v rodine. 

Niektorým deťom nebude stačiť jednoduchá odpoveď, že ich mamička nosila v brušku a 

potom sa narodili, ale budú sa pýtať ďalej. „ Ako sa do bruška dostali? Ako sa tam 

zmestili? Čo tam robili?“ a pod.  



 

 

 

II: Nadobudnúť poznatky  

o vzniku života 

a narodení dieťaťa 

prostredníctvom príbehu. 

 

 

 

 

 

 

„Ako sa dieťatko narodí“ 

Prečítajte  im príbeh: „ AKO SME ČAKALI NA ZUZANKU „ 

Jedného dňa mi mamička s oteckom prezradili veľké tajomstvo. Pošepkali mi, že už 

nebudem sám a že sa nám narodí bábätko. Budem mať bračeka, alebo sestričku. 

Najprv som sa prekvapil a trošku aj zosmutnel. Kde bude spať bábätko? Kde budem 

spať ja, keď v detskej izbe je len jedna postieľka? A kde si dá hračky, keď moje sú už 

na všetkých poličkách? Keď rodičia videli, že som smutný, povedali, že hneď mi to 

všetko vysvetlia. Mamička si ma posadila na kolená a začala mi rozprávať, že keď 

ocko prvý krát uvidel mamičku, hneď sa mu veľmi zapáčila. Povedal jej, že je veľmi 

pekná, bol s ňou rád a preto sa začali stretávať čoraz častejšie. Keďže im bolo spolu 

veľmi dobre, mali sa radi a chceli byť spolu celý život, mamička si obliekla biele šaty 

– bola nevestou. Ocko si dal sviatočný oblek – bol ženíchom. Stali sa manželia. 

Chceli mať naozajstnú rodinu, tak som sa narodil ja. Aby mi nebolo smutno, rozhodli 

sa, že sa im narodí ešte jedno bábätko. Keď som sa opýtal ako je to možné, 

mamička mi porozprávala, ako prichádzajú bábätka na svet. 

Každá mamička má v brušku ukryté vajíčko, ktoré čaká, kým mu mamička povie: „ 

Našla som pre teba dobrého ocka so semienkom. Ak k tebe príde, môžeš začať rásť. 

„ Tak sa ocko s mamičkou rozhodli, že vajíčko začne rásť a ono rastie. Najprv je 

malinké ako špendlíková hlavička, potom ako hrášok ,rastie, rastie, je schované 

v mamičkinom brušku. Je mu tam príjemne a teplo, mamička ho chráni. 

Dieťatko ešte nevie samo jesť, ani dýchať, ani piť a tak dostáva od svojej mamičky 

všetko, čo potrebuje, aby narástlo. Dostáva to cez dlhú šnúru, ktorú voláme – 

pupočná šnúra. Ako dieťatko rastie, mamičke sa zväčšuje bruško. Dieťatko vyrastie 

tak, že mu je už v brušku tesno, začne sa hýbať. Tiež je zvedavé aké je to tam 

vonku. A keď je už dieťatku veľmi tesno, zaklope mamičke na bruško. Mamička už na 

zaklopanie čaká. Vie, že musí ísť do nemocnice. Tam sa bábätko narodí. Musí sa 

dostať tunelčekom, alebo chodbičkou von z bruška. Lekári a sestričky mamičke 

pomáhajú. Keď sa dieťatko dostane von z bruška, nadýchne sa a začne kričať od 

radosti, že je už na svete. Sestričky ho umyjú, poobliekajú a zabalia do perinky, aby 

mohlo pekne spinkať. Ukážu ho ockovi a mamičke, ktorí majú veľkú radosť, že sa im 

narodilo krásne a zdravé bábätko. Dieťatko nemá ešte zúbky, nevie ešte hrýzť a tak 

má mamička v prsiach pripravené mliečko .Dieťatko pije mliečko a mamička je hrdá , 



aké má šikovné dieťatko. 

 

Počas dňa sa zahrajte tieto hry: 

Hra:  Na Svadbu: Pripravte rekvizity: závoj pre nevestu, šaty ,nejakú výzdobu, hudbu, 

prstienky... 

Prichádzajú na radnicu a sobáš sa začína... Fotograf všetko fotografuje... 

Hra: V reštaurácii: Svadobná hostina je vopred pripravená. Nasleduje tanec nevesty a 

ženícha.. Postupne tancujú. Prestretý stôl. Podáva sa jedlo, na stole je voda, 

koláče...Hrá hudba, tancuje sa... 

Hra: Chcem byť bábätko: hrajte sa na  mamičku, otecka, a malé bábätko. Bábätko 

bude  predstavovať bábika. Bábätko dostane hrkálku, detskú čiapočku., Malé bábätko 

musia chytiť pevne, ale nie veľmi silno. Budú musieť podoprieť telíčko, zvlášť však 

hlavičku. Touto osobitou starostlivosťou sa deti naučia prispôsobovať svoje správanie 

potrebám ostatných. Ukážete im ako sa bábätko prebaľuje, ako sa treba o neho starať, 

čo mu dávame jesť, čo robia rodičia , aby bolo bábätko zdravé a silné, pohladkáme a 

objímame bábätko... 

Hra: Na obchod s detskými vecami: Môžeme ak máme ešte doma nachystať deťom  

nejakú postieľku, kočíky, fľašku s cumlíkom, košieľky, dupačky, čiapočky, perinku, 

zavinovačku, plienky, hračky...a predávať... 

Hra: Na vymýšľanie mena pre bábätka: Spoločne vymýšľať meno pre bábätko, 

chlapčenské aj dievčenské. Vymýšľajte mená na určitú hlásku, krátke, dlhé meno, 

vymyslené mená rytmizujeme hrou na telo. 

 

Činnosti: 

 Zahrajte sa s krstnými menami a vytlieskajte si ich po slabikách. Napr.: Riš-ko, 

Miš-ka, Jar-ka,  Sa-ša. Skúste vytlieskať aj inými spôsobmi: tlieskať do stehien, 

lúskať prstami, rytmicky dupať; 

 Pokúsime sa spočítať jednotlivé slabiky v menách. Detí sa pýtajte: Ktoré meno 

má najmenej slabík? Ktoré meno má slabík najviac? ? (Jar-mi-la,  Kat-ka ); 

 Vytlačte PL (Príloha č.5). Dieťa nech porozpráva,  čo vidí  a vyfarbi ho; 

 Nakreslite svoju rodinu – kto do nej patrí. 



Poznámky:   I., II. – náročnosť úlohy 

 

ZDROJE:   

 Predškolská výchova: Rozvíjajúci program pre deti s odkladom školskej dochádzky; 

 Podhájecká M.: Edukačnými hrami poznávame svet. Prešov 2008; 

 Škôlka hrou: odborná metodická príručka pre didaktickú prax v MŠ s možnosťou využitia digitálneho obsahu a interaktívnych metód 

  https://itsyourshop.ru/sk/brovi/chto-delat-esli-percy-zacveli-na-podokonnike-pora-vyrashchivat.html  ; 

 https://www.topbyvanie.sk/magazin/ako-pestovat-bylinky-v-kvetinaci  ; 

 https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=270488&hit=270268  ; 

 http://www.msbudapestianska1.sk/data/uploads/pdf2/sexualna-vychova-v-ms.pdf  ; 

 https://nasedeticky.sk/tvorime-s-detmi/priroda/3558/od-semienka-k-rastlinke/  ; 

 https://sk.pinterest.com/pin/420031102722886441/   ; 
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Príloha č.4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.5 



 

 


