
NÁZOV   TÉMY:  Zvoní zvonček, zvoní, vôkol nás je tisíc vôní  

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY:  Dotkni sa ma! 

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

 

I. II. Opísať na základe 

pokusov prítomnosť 

vzduchu okolo nás 

  

 

 

Bádateľská aktivita 

,, Vzduch ,, 

 

 

 

Na začiatok nového týždňa si s deťmi zopakujte dni v týždni, ročné obdobia, pomenujte 

prsty na rukách, skúste si s deťmi prejsť aj mená kamarátov s ktorými sa stretávali v 

škôlke. Porozprávajte sa s deťmi o vzduchu, ktorý je všade okolo nás a je dôležitý pre 

život človeka, rastlín a živočíchov. Vysvetlite deťom, že bez vzduchu by nebol život na 

Zemi.  Že vzduch priamo nevidíme, nemá farbu, nemá vôňu a nedá sa chytiť do ruky. 

Môžeme ho odvážiť, zohriať alebo naopak ochladiť, stlačiť. Že vzduch  sa stále 

pohybuje, zaberá všetky prázdne priestory. Je vo vode, v rôznych predmetoch i v tele 

človeka. Je veľmi ľahký a neviditeľný. Ale existujú spôsoby, ako ho „vidieť“ 

 

 

 

 

 

Činnosti: Pozrite si encyklopédie, obrázky o vzduchu a porozprávajte sa o príčinách 

znečistenia vzduchu. Opíšte ako vnímame vzduch v zime a v lete.                  

Porozprávajte sa o pohybe vetra:  môžeme ho :  

                                                  •vidieť, keď sa stromy kolíšu 

                                                  • počuť, keď fúka a máme zatvorené okno 

                                                  • cítiť, keď nás štekli po nose 

Spravte si pokusy na overenie prítomnosti a dôležitosti vzduchu: 

              • nadýchnite sa a stlačte si nos dvoma prstami. Po chvíli nos pustite    



                 a spoločne diskutujte, čo sa stalo,   

              • fúkajte slamkou do vody, 

              • nafúknite balón a nechajte unikať vzduch alebo ho prasknite    

                 špendlíkom, 

              • ovievajte sa listom papiera, 

               • fúkajte slamkou do servítky, 

               • ponorte špongiu do vody, 

               • spravte si zo servítky guľu, a slamkou do nej fúkajte - zahrajte si   

                 stolný futbal, 

                • natrhajte si kúsky papiera a dajte ich na stôl medzi okno, dvere a  

                  otvorte súčasne okno a dvere a sledujte čo sa stane s kúskami papiera.     

https://image2.slideserve.com/4420391/ak-farbu-m-vzduch-l.jpg 

https://sk.pinterest.com/pin/568860996685256517/ 

https://nasedeticky.sk/predskolaci/pokusy-a-experimenty/9139/carujeme-s-  

 mliekom/ 

https://nasedeticky.sk/tvorime-s-detmi/priroda/4537/listy-dychaju-pokus/ 

              • ďalší pokus sa týka umývania rúk- do nádoby kvapnite 3 kvapky   

              tekutého mydla, do hlbšej nádoby(polievkovej) nalejte čistú vodu a do     

              vody nasypte mleté čierne korenie. Keď si na prst kvapnete tekuté  

              mydlo a zároveň sa dotknete vody s čiernym korením, tak uvidíte ako sa  

              bacily zľakli mydla. Preto si treba stále ruky umývať s mydlo.      

             • overte prítomnosť vzduchu aj vlastnými pokusmi.   

   

Svoje pokusy posielajte na emailovú adresu: riaditeľka@3msv1.sk          

https://image2.slideserve.com/4420391/ak-farbu-m-vzduch-l.jpg
https://sk.pinterest.com/pin/568860996685256517/
https://nasedeticky.sk/predskolaci/pokusy-a-experimenty/9139/carujeme-s-mliekom/
https://nasedeticky.sk/predskolaci/pokusy-a-experimenty/9139/carujeme-s-mliekom/
https://nasedeticky.sk/tvorime-s-detmi/priroda/4537/listy-dychaju-pokus/


 

I. Rozprávať sa o 

znečistení Zeme 

 

 II. Získavať poznatky o 

znečistení Zeme a 

recyklácii odpadu 

 

 

 

Zachráňme planétu 

,, Dýchaj čerstvý vzduch,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dajte deťom hádanku: 

Veselo sa stále točí,  

z dráhy nikdy nevybočí. 

Slniečko jej k šťastiu stačí, 

Život na nej sa mi páči.  

                Čo je to?    (Zem) 

 

Deň Zeme, ktorý pripadá na 22.apríl, nám ma každoročne pripomínať, že by sme mali 

byť k našej planéte pozornejší. Má už 4,5 miliardy rokov a zaslúži si našu úctu, lebo je 

už stará. Je to ideálny deň na upratovanie. Spravte dobrý skutok a strávte tento deň 

činnosťou, ktorá vylepší naše životné prostredie. Spoločne s deťmi môžete skrášliť svoje 

okolie – vyzbierať odpadky, vysadiť stromčeky a kvety 

 

Činnosti:  

• opýtajte sa deti, či vedia, kedy sa narodili a koľko majú rokov, 

• nech rozprávajú čo sa im na našej Zemi páči a z čoho je smutná v deň svojho  

   sviatku, 

• ako by malo vyzerať mesto, v ktorom by si chcel(a) žiť?, 

• vysvetlite deťom, že keď ochorieme my, tak ideme k tete lekárke, ale keď     

   ochorie Zem musíme jej pomôcť my ľudia, 

• vytvorte si maketu, alebo si nakreslite smutnú a veselú Zem: 

                   https://sk.pinterest.com/pin/432204895471123293/ 

 

 Vypočujte si pesničku o našej Zemi: 

Smejko a Tanculienka  - Naša Zem:                       

https://www.youtube.com/watch?v=Bm7RQhqHlzE 

https://sk.pinterest.com/pin/432204895471123293/
https://www.youtube.com/watch?v=Bm7RQhqHlzE


 

 

 

 

 

 

Triedim odpad 
  

   Triedim odpad, triedim hravo, 

  

   papier vľavo, fľašu vpravo. 

  

      Plasty žltá, sklo zelená, 

  

   papier modrá, kov červená. 

  

   Keď odpadky vytriedime, 

  

   tak planétu zachránime. 
 

Spievankovo - Naša Zem je guľatá: https://www.youtube.com/watch?v=mljgGEIHK5c 

 

• pozrite si s deťmi náučné video o triedení a recyklácii odpadu: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=ZlTEL9mEOio&feature=emb_l

ogo 

V prvom rade choďte deťom príkladom. Sú vaším zrkadlom, pozorujú vás 

a napodobňujú. Keď uvidia, že odtŕhate papierové etikety zo sklenených 

pohárov, že odkladáte konzervy a plechovky do špeciálneho koša, budú to 

jedného dňa robiť aj ony. 

Rozprávajte sa o veciach okolo vás a o materiáloch, z ktorých sú 

vyrobené. Snažte sa dieťaťu vysvetliť, čo je plast, čo je sklo, ako sa recykluje, 

aký je význam triedenia odpadu a čo sa deje s jednotlivými materiálmi 

v prírode. 

Nechajte deti, nech si triedenie samy vyskúšajú. Aby ste to, o čom ste sa 

rozprávali, mohli hneď prakticky využiť.  

• pozrite si ako sa recykluje odpad a ako sa ešte dá využiť: 

https://www.ladce.sk/triedeny-zber-vase-otazky/#ll-lytebox=show(1,12) 

 

Na záver dajte deťom otázky: 

• čo je odpad?( niečo nepotrebné, nechcené), 

• čo môžeme robiť s odpadom? (triediť, znovupoužívať, recyklovať,    

   kompostovať), 

Ako správne triedime odpad podľa farby? 

• čo bude v modrom kontajneri? (papier),  

• čo bude v zelenom kontajneri?( sklo) , 

• čo bude v žltom kontajneri? (plasty), 

• čo bude v hnedom kontajneri?(bioodpad). 

https://www.youtube.com/watch?v=mljgGEIHK5c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=ZlTEL9mEOio&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=ZlTEL9mEOio&feature=emb_logo
https://www.ladce.sk/triedeny-zber-vase-otazky/#ll-lytebox=show(1,12)


 zaspievajte si  s deťmi pieseň o odpade na melódiu Prší, prší...  (Príloha č.2). 

• naučte sa básničku  Ježka Separka... (Príloha č.3). 

 

Vytlačte pracovný list (Príloha č.1) 

 

Vypočujte si zvuky z prírody: 

https://www.youtube.com/watch?v=WQGL-C4nj1E&t=47s 

 

 

I. II. Orientovať sa v 

priestore a zdolávať 

rôzne prekážky 

 

,,Najlepšie je v prírode,, 

 

 

,,Pohyb to je predsa zdravie" 

Pohyb to je predsa zdravie, 

ten kto cvičí nechorľavie. 

Pri športe je zábava, 

kto sa nudí prehráva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zem je to, čo máme všetci spoločné, pripomeňte si jej sviatok, pozrite sa do prírody a 

potom všetko pochopíte lepšie. 

Činnosti:  

• rozprávajte sa, čo všetko môžete vidieť v prírode, parku, lese 

• opýtajte sa detí, čo nám dáva les( Les ponúka ľuďom miesto na oddych. V lese  

  sa čistí a tvorí vzduch na dýchanie. Lesné stromy dávajú ľuďom aj drevo.) 

• navštívte s deťmi prírodu v rámci prechádzky a využite jej krásu na rôzne   

   aktivity a hry z prírodninami ktoré nájdete. 

  

Vytvorte prírodne obrazce: 

https://www.pinterest.ru/pin/613826624193440968/ 

https://www.instagram.com/p/BHKfy3dAq3W/ 

 

• zahrajte sa so šiškami: zberajte, hádžte ich do diaľky a na cieľ 

• vytvorte si prekážkovú dráhu: preskakovanie cez pníky, chodenie po kmeni   

   stromu 

• maľujte s prírodninami na chodník: vlhká hlina, zelené listy, farebné bobule 

https://www.youtube.com/watch?v=WQGL-C4nj1E&t=47s
https://www.pinterest.ru/pin/613826624193440968/
https://www.instagram.com/p/BHKfy3dAq3W/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• pozorujte hmyz, vtákov  

 

Ak to počasie nedovoľuje zahrajte sa doma 

 

https://sk.pinterest.com/pin/316729786297255270/ 

https://sk.pinterest.com/pin/422281204106545/ 

https://sk.pinterest.com/pin/742953269755218852/ 

 

 

Zoberte si kus prírody domov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie z prírody a obrázky z prírodnín posielajte  na emailovú adresu: 

riaditeľka@3msv1.sk 

 

I. II. Spracovať papier pri 

výrobe druhotného 

papiera 

 

    ,,Vôňa nového papiera,, 

 

 

Pozrite si s deťmi rozprávku: Rozprávka Recyklonia 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlTEL9mEOio&t=86s 

Vysvetlite deťom čo znamená slovo  recyklácia. 

 

Činnosti: Vyrobte si  recyklovaný papier: 

https://sk.pinterest.com/pin/316729786297255270/
https://sk.pinterest.com/pin/422281204106545/
https://sk.pinterest.com/pin/742953269755218852/
https://www.youtube.com/watch?v=ZlTEL9mEOio&t=86s


 

 

 

 
CHRÁŇME SI LESY  

(Miroslav Deglovič) 

Plače malý stromček v lese, 

utiera si slzičky. 

Nezbedníci zlomili mu 

zelenkasté vetvičky. 

Milé deti, patrí sa to, 

takto trápiť stromček? 

Dávno ľudia postavili 

z dreva prvý domček. 

Bez papiera veru ťažko, 

predstaviť si knihu 

Avšak papier máme z dreva 

a dni stále plynú. 

Raz sa možno zobudíme 

preľaknutí kdesi 

      a zistíme hroznú správu, 

          vymreli nám lesy!!! 

 

Pred začatím si vysvetlite, že papier k nám neprišiel len tak. Zasadilo sa semienko, to 

rástlo až vyrástol veľký strom a ten putoval do továrne na spracovanie.  

Čo budete potrebovať: starý papier -  noviny, letáky, väčšia nádoba,  mixér, stará sieť, 

guma na odkvapkanie prebytočnej vody  

Postup:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 pripravený novinový papier natrhajte na malé kúsky, 

•  nadrobno natrhaný papier dajte do nádoby, postupne pridávajte vodu, studenú,      

    teplú, aby papier zmäkol, rukami ho premiešajte, 

•  papier rozmixujte na kašu, dbajte na bezpečnosť Vašich deti, 

•  rozmixovaný papier dajte do akejkoľvek nádoby, aby sa premiešal (môžete  

    primiešať  potravinovú farbu), 

•  na pripravenú sieťku, alebo gumu dáte kašu preto, aby  prebytočná voda  

    odkvápala, 

•  čakajte pokiaľ hmota vyschne (1-2 dni), 

•  keď už máte hmotu suchú, môžeme si z nej vyrobiť rôzne záložky do knihy,   

    maľovať rôzne obrázky, 

•  porovnajte recyklovaný papier s kancelárskym papierom. 

Na spestrenie si zatancujte:  FÍHA tralala - Cvičíme od mala – SEMIENKA: 



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

 

Svoje zhotovené výtvory posielajte na emailovú adresu: riaditelka@3msv.sk 

 

I. II. Pomenovať tvary 

objektov vo svojom okolí 

(štvorec, kruh, 

trojuholník, obdĺžnik) 

 

 

 

,, V  krajine geometrických  

                 tvarov,,         

 

 

Naučte sa  básničku:                       KAMARÁTI 

Kamaráti  rôznych tvarov do sveta sa vybrali, 

prešli celou zemeguľou, veselo si spievali. 

 

Činnosti: Zopakujte si s deťmi plošné geometrické tvary.  

• vyhľadajte obrázky geometrických tvarov spolu s deťmi v časopisoch, knihách 

 • poobzerajte sa okolo seba a hľadajte predmety , ktoré vám pripomínajú  

   geometrické tvary a aké. napr. okno - obdĺžnik 

Test geometrických tvarov: 

https://nasedeticky.sk/predskolaci/8602/geometricke-tvary-a-farby-online-test/  

• zahrajte sa spoločne hru doma alebo vonku. Všade okolo nás je veľa rôznych  

   tvarov. 

• na zem si dajte farebnú pásku do jednotlivých tvarov alebo tvary nakreslite na  

   papier. Z papiera alebo kúskov látok si vystrihnite tvary rôznych veľkosti a   

   správne priraďujte. 

• po vystrihnutí nechajte deti tvary porovnávať podľa vlastností,  a čím sa od  

   seba odlišujú. 

• z geometrických tvarov si  môžu vytvoriť rôzne obrázky podľa vlastnej fantázie.  

• geometrické tvary si môžete vytvoriť aj zo špáradiel, zápaliek 

Za odmenu vyfarbite pracovný list.. (Príloha č.4). 

  Svoje zhotovené obrázky posielajte na emailovú adresu. riaditeľka@3msv1.sk 

https://www.youtube.com/watch?v=pjCN0KxcuSo
mailto:riaditelka@3msv.sk
https://nasedeticky.sk/predskolaci/8602/geometricke-tvary-a-farby-online-test/


Poznámky: 

I., II. – náročnosť úlohy 

ZDROJE: 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zem 

https://www.mackoviahracky.sk/blog/deti-den 

zeme/?gclid=CjwKCAjw7LX0BRBiEiwA__gNwzYs2XmCz_vxXliotHgkygqoDwpIw18x2egY7CX_PmjRnDHysEIpFhoCQfAQAvD_BwE 

http://www.abcmaterskeskoly.sk/m/abc-1/environmentalna-vychova--chranime-triedime-odpad-87/ 

https://sk.pinterest.com/pin/460563499387498952/ 

https://www.pinterest.se/pin/512425263848099467/ 

https://mpc-edu.sk/existencia-vzduchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zem
https://www.mackoviahracky.sk/blog/deti-den-zeme/?gclid=CjwKCAjw7LX0BRBiEiwA__gNwzYs2XmCz_vxXliotHgkygqoDwpIw18x2egY7CX_PmjRnDHysEIpFhoCQfAQAvD_BwE
https://www.mackoviahracky.sk/blog/deti-den-zeme/?gclid=CjwKCAjw7LX0BRBiEiwA__gNwzYs2XmCz_vxXliotHgkygqoDwpIw18x2egY7CX_PmjRnDHysEIpFhoCQfAQAvD_BwE
http://www.abcmaterskeskoly.sk/m/abc-1/environmentalna-vychova--chranime-triedime-odpad-87/
https://sk.pinterest.com/pin/460563499387498952/
https://www.pinterest.se/pin/512425263848099467/
https://mpc-edu.sk/existencia-vzduchu


PRÍLOHA č.1 

 

 



PRÍLOHA č.2                                                                                              PRÍLOHA č.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č.4  


