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

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY: Máj, máj, máj zelený 

Náročnosť úlohy pre 
dieťa: 

Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 

I – II. Porovnávať 

a rozlišovať nárečové 

a  spisovné slová 

v príbehu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malý ľudový rozprávač Andrej  

 

Prečítajte deťom príbeh o Andrejovi v spisovnej reči a v nárečí spolu s ilustráciou. 

Každý obrázok je napísaný v spisovnej reči a v nárečí. Vysvetlite deťom rozdiel vo 

výslovnosti: 

 
Príbeh v spisovnej reči:       Milí kamaráti 

Volám sa Andrej. Pochádzam z Trebišova. Práve som dostal nové hodinky, aby som vedel 

kedy mám ísť do školy. Ráno si zajem chlieb s vajíčkom a keď sa vrátim na obed, už má 

čaká v tanieri obed. Najradšej mám zemiaky, slivky v kompóte, ktoré v jeseni mamka 

zavára, keď ich zo stromu oberáme do košíka. Ale mám rád čokoládu, zjedol by som jej 

hoci aj celú kopu. Bolo by mi asi zle. Moja mamka je krajčírka a stále čosi šije. Má veľa 

nití, ktorými zošíva pekné šaty pre tety, ktoré sa radi parádia. Otecko je zasa stolárom. 

Pracuje v dielni, kde z dreva vyrába nábytok, stoličky, ale doma sám urobil drevené schody 

s vykrúcaným zábradlím. A ja som školák – druhák a svojich rodičov mám veľmi rád a oni 

ma tiež.  

 

Príbeh v nárečí:                 Milí kamaráci 

Volám še Ander. Pochádzam z Trebišova. Akurát mi dostal novy hodzinky, že by mi 

znal, kedy mám isc do školy. Ráno še najim chľeba z vajcom a kedz  še vracim na 

obid, už me čeká u taňiru obid. Najvecej ľubim bandurky, šľivky u kompoce, chtoré 

u ješeňi mac zavarila, kedz jich zo stromu poobirame do košara. Aľe ľubim bars 

čukoladu, žid by som jej hoč aj calú kopu. Bulo by mi asik bars plano. Moja mac 

krajčírka a furt coška šije. Ma veľo cvernoch, s ktoryma zošiva šumne šmaty – 

vigany pre cetky, chtore še ľubia paradzic. Ocec zaš stoľar. Robi u dieľňi, dze 

z dreva vyrabja nabytok, stolky. Aľe doma urobil drevené garadiče s vykrucaným 

zabradľom. Ta ja školak - druhak a svoju mac i oca bars ľubim a aj voňi mne.  

 



 

                  
Chlieb – Chľib                           hodinky – hodzinky       vajce - vajco 

 

 
      Tanier – taňir                zemiaky – bandurky,               slivky – šlivky 

                                              krumpľe, gruľe       

 

  



  Košík – košar, košarka            čokoláda – čukolada           niť – cverna 

 

     
Šaty – šmaty , vigan         stolička – stolok        zabradlie – zabradľe, 

                                                                             schody – garadiče. 

 Opýtajte sa detí, či si pamätajú z príbehu obrázky. 

 Spýtajte sa detí či si vedia povedať daný obrázok v nárečí, napr: hodinky – 

hodzinky...; 

Činnosti:  Nakreslite si s deťmi obrázok, ktorý sa spomína v príbehu; 

- Nechajte deti pomenovať nakreslený obrázok správne spisovne 

a v nárečí; 

- Vytlieskajte si s deťmi slabiky slova / hodinky – ho-din-ky/........ 

 

I.- II. 

Vymaľovať  

ľudový kroj 

prstovými 

farbami 

a dotvoriť ho 

pastelkami 

podľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máj/mája/háj/hájik - je to mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý bol symbolom 

obnovujúcej prírody na jar. Nosiť máje bolo zvykom začiatkom jari v slávnostnom sprievode po dedine. Mládenci 

a dievky na 1. mája sa vyobliekali do ľudových krojov. Pozrite sa ich pestrosť: 

https://www.google.com/search?q=%C4%BEudov%C3%A9+kroje&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEw

i5o-37k_noAhXoWhUIHX0hD7oQ_AUoAXoECA4QAw&biw=723&bih=591 

 

Činnosti: Ponúknite deťom, nech vyrobia kroj:  

https://www.google.com/search?q=%C4%BEudov%C3%A9+kroje&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi5o-37k_noAhXoWhUIHX0hD7oQ_AUoAXoECA4QAw&biw=723&bih=591
https://www.google.com/search?q=%C4%BEudov%C3%A9+kroje&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi5o-37k_noAhXoWhUIHX0hD7oQ_AUoAXoECA4QAw&biw=723&bih=591


vlastnej 

fantázie 

 

 

 

 

 

 

 

Ľudový kroj 

 

 

I. pomôžte im vystrihnúť makety kroja. II. samostatne vystrihnú predkreslenú maketu kroja  (podľa predlohy). 

Makety vymaľujú výtvarnou technikou podľa vlastného výberu  (prstovými farbami, pastelkami...)  Na 

vydierkovanú maketu hlavy deti dokreslia časti tváre, cez dierky prevlečú vlnu – vlasy. Fantázií sa medze nekladú.  

Predloha na vystrihnutie:                               

             

 Zaspievajte si s deťmi popri zdobení kroja pieseň – Sedemdesiat sukien mala: 

https://www.youtube.com/watch?v=V5w0cya0cbk&list=RDV5w0cya0cbk&start_radio=1 

 

Hotové obrázky posielajte na emailovu adresu: riaditelka@3msv1.sk 

 
 

I. Vyberať zo 

skupiny 

objektov 

(stužky) 

podľa farby 

/(biela, 

červená, 

modrá). 

 

II. Vyberať 

so skupiny 

objektov 

 

 

 

Stuhy na konáre 

 

 

 

 

Pripravte si krepové stuhy, avšak, ešte predtým, ako ich zaviažete na konáre, zahrajte sa s nimi. Budete 

potrebovať aj 3 košíky/rôzne nádoby, ktoré farebne vyznačte.  

                       
Vystrihnite z krepového papiera pásy – stužky podľa farieb (biela, modrá, červená).  Z vystrihnutých stužiek 

urobte kopu: V noci začal fúkať silný vietor a naše pripravené stužky na Máj pomiešal. Úlohou detí je roztriediť 

stužky podľa farby, ktoré zajtra zaviažete na konáre stromu alebo na vetvičku. 

II.  deti si roztriedia nielen podľa farby (vid obr. Vyššie) ale aj podľa dĺžky (dlhá a krátka):  

https://www.youtube.com/watch?v=V5w0cya0cbk&list=RDV5w0cya0cbk&start_radio=1


(stužky) 

podľa farby 

(biela, 

modrá, 

červená) 

a dĺžky. 

 

 

 

 

 

                        
Dlhé stužky                                        Krátke stužky 

 

Činnosti: 

 Na výkres deti nakreslia veľký strom. Z plastelíny vymodelujú farebné stužky – vaľkaním plastelíny medzi 

dlaňami alebo na podložke a prilepia ich na strom. 

 Postavte si z LEGO skladačky dom, strom, na ktorý deti pripínajú malé stuhy. 

 

Hotové práce posielajte na emailovu adresu: riaditelka@3msv1.sk 

 

 

 

I. II. Utvárať 

si predstavu 

o regionálny

ch ľudových 

zvykoch 

a tradíciách 

 

 

 

I. Uplatňovať 

tanečné 

  

 

 

 

 

Stavanie Mája 

 

 

 

 
Pieseň: Sadíme my máje 

 

Sadíme my máje, čo nám 

dajú za ne? 

Porozprávajte sa s deťmi o stavaní mája pre dievčatá:  

https://sk.m.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1j_(symbolick%C3%BD_strom)?fbclid=IwAR29g420ce5k6mCNcxwrOhB
sTKZKynwP--ifOv5WUl6dxK4QR6Q_rBI23b8 

 

 
 

Činnosti: Postavte Máj, s deťmi, pri dome alebo na balkóne. Nechajte deti,  stužky z farebných krepových 

papierov, previazať na vetvičku. A zaspievate si pieseň: 

https://sk.m.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1j_(symbolick%C3%BD_strom)?fbclid=IwAR29g420ce5k6mCNcxwrOhBsTKZKynwP--ifOv5WUl6dxK4QR6Q_rBI23b8
https://sk.m.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1j_(symbolick%C3%BD_strom)?fbclid=IwAR29g420ce5k6mCNcxwrOhBsTKZKynwP--ifOv5WUl6dxK4QR6Q_rBI23b8


prvky 

(cvalové 

poskoky, 

poskočný 

krok, otočky, 

úklony). 

 

II. V 

hudobno – 

pohybových 

a detských 

tanečných 

hrách 

zdokonaľova

ť tanečné 

prvky  - 

otočky, 

úklony, 

poskočný 

krok. 

 

 

 

 

 

Pálenky červenej do 

krbky zelenej. 

(: Máj, máj, máj, zelený, 

pod oblôčkom sadený:). 

 

Vstávaj dievča hore 

sadíme ti máje 

Ak hore nevstaneš, mája 

nedostaneš. 

(: Máj, máj, máj, 

zelený...:). 

 

Vstávaj dievča hore, poď 

sa len podívať, 

Ako ti ideme májiky 

zabíjať. 

(: Máj, máj, máj, 

zelený...:). 

https://www.youtube.com/watch?v=zmd1fNLTdqk 

 

 Máje sa stávajú v noci a nasledujúci deň mládenci obchádzajú domy, pri ktorých stojí máj a vyberajú „ 

poplatky“ na nadchádzajúcu zábavu – majáles. S deťmi sa zahrajte na zábavu, kde si s nimi zatancujete:  

https://www.youtube.com/watch?v=aIiILTTOhbY&list=PL-jW77bmQ6bM0vupfmdvRL2tUT3yS8bIg&index=6 

 Zahrajte sa: kuchynka – príprava nápojov, jedál pre mládencov; 

- výroba limonády zapúšťaním vodových farieb do vody; 

- Májová opekačka – opekanie špekačiek na dvore;  

                                   

Svoje zhotovené obrázky posielajte na emailovu adresu: riaditelka@3msv1.sk 

 

Poznámky: 

I., II. – náročnosť úlohy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zmd1fNLTdqk
https://www.youtube.com/watch?v=aIiILTTOhbY&list=PL-jW77bmQ6bM0vupfmdvRL2tUT3yS8bIg&index=6


ZDROJE: 

https://www.google.com/search?q=pleten%C3%BD+ko%C5%A1%C3%ADk&sxsrf=ALeKk02smVmWTUJCuPfh0UVVTgz8wS0VIA:1587399108314&source=lnm
s&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjE296_svfoAhXQsaQKHT5rAzgQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=731 

https://mikulas.dnes24.sk/stavanie-maja-ma-svoje-caro-pozrite-si-foto-z-mikulasskeho-namestia-298036 

https://sk.pinterest.com/pin/366339750923049944/ 

https://sk.pinterest.com/pin/107030928621974171/feedback/?invite_code=02e61240f8e1482d8fc91386517b0aff&sender_id=823455250525585190 

https://www.google.com/search?q=pleten%C3%BD+ko%C5%A1%C3%ADk&sxsrf=ALeKk02smVmWTUJCuPfh0UVVTgz8wS0VIA:1587399108314&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjE296_svfoAhXQsaQKHT5rAzgQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=731
https://www.google.com/search?q=pleten%C3%BD+ko%C5%A1%C3%ADk&sxsrf=ALeKk02smVmWTUJCuPfh0UVVTgz8wS0VIA:1587399108314&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjE296_svfoAhXQsaQKHT5rAzgQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=731
https://mikulas.dnes24.sk/stavanie-maja-ma-svoje-caro-pozrite-si-foto-z-mikulasskeho-namestia-298036
https://sk.pinterest.com/pin/366339750923049944/
https://sk.pinterest.com/pin/107030928621974171/feedback/?invite_code=02e61240f8e1482d8fc91386517b0aff&sender_id=823455250525585190

