
 
  

NÁZOV   TÉMY: Život v slovenskej dedine, záhrade, rodine 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY: Stavanie mája 

Náročnosť úlohy 
pre dieťa: 

Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 

I. 

Vypočuť si hymnu 

SR, pozorovať 

stavanie mája vo 

videu 

II. 

Pozorovať, 

pomenovať štátne 

symboly SR – 

vlajka, znak, 

vypočuť si hymnu 

SR, vysloviť meno 

slovenskej 

prezidentky 

 

 

Stavanie mája 

 

Slovenská vlajka, 

slovenský znak, hymna 

SR 

Prečítajte deťom: Slovensko, ty si krásna krajina,  

                            si moja rodná domovina. 

                            Krásne i tie hory, lesy, 

                            ďakujem kraj môj, že si. 

Činnosti: 

- Rozprávajte sa s deťmi o krajine, v ktorej žijeme , II. starších  deti sa opýtajte ako sa volá 

- I. Mladším deťom ukážte slovenskú vlajku, znak –  

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

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

 

- II.  detí sa pýtajte aké máme štáte symboly, aké  farby sú na slovenskej vlajke, slovenskom znaku 

- Vypočujte si hymnu SR, prípadne si môžete aj zaspievať spolu s deťmi slovenskú hymnu, hymnu SR 

nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=8UYNqgja4bs 

 

- Rozprávajte sa o nadchádzajúcej slovenskej tradícii – stavanie mája: 

I. deťom vysvetlite jednoducho podstatu – Zaľúbený mládenec staval vysoký strom ozdobený farebnými 

stužkami svojej vyvolenej – máj. 

- II.  pýtajte sa čo je stavanie mája, prečo sa tento zvyk robí, kto komu stavia máj, čo nasleduje po stavaní 

mája – majáles, čo je majáles... 

https://www.rodinka.sk/vazne-veci/tradicie/1-maj/ 
 

Stavanie mája: https://www.youtube.com/watch?v=R4mXcvd-Wos  

Zemplínsky majáles: https://www.youtube.com/watch?v=Ticg-O6Qhfo  

I. 

Krčiť malé kúsky 

ružového  

krepového papiera 

alebo servítky do 

guličky   

 

 

 Rozkvitnutá čerešňa 

 

 

 

 

 Vypočujte si pieseň čerešničky, môžete si aj zaspievať: https://www.youtube.com/watch?v=oh8-X0QdL5o 

 

Činnosti: Dnes si môžete vyrobiť krásnu zakvitnutú čerešňu: 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Štátny_znak_Slovenska
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vlajka_Slovenska
https://www.youtube.com/watch?v=8UYNqgja4bs
https://www.rodinka.sk/vazne-veci/tradicie/1-maj/
https://www.youtube.com/watch?v=R4mXcvd-Wos
https://www.youtube.com/watch?v=Ticg-O6Qhfo
https://www.youtube.com/watch?v=oh8-X0QdL5o


 
  

 

II. 

Vyrobiť strom 

čerešne 

obkreslením dlane 

na papier 

,vymaľovaním,  

krčením krep. 

papiera do guličky 

a nalepením 

guličiek 

 

 

Hádanka: 

 

Na strome ich rastie 

dosť, drozdíkovi pre 

radosť. Spraví si 

z nich náušničky, jaaj 

veď sú to ...... 

 

( čerešničky) 

 

 
Postup: Na tvrdý papier si obkreslite ruku, ktorá bude predstavovať kmeň stromu, namaľujte ju farbami na 

hnedo, urobte štetcom zopár zelených bodiek, ktoré budú predstavovať listy a z krepového papiera urobte na 

strom kvety tak, že ružový krepový papier alebo servítku pokrčíte do guličky a nalepíte na pripravený strom. 

Želáme  vám krásne a veselé jarné tvorenie s deťmi, ktoré sa vám za váš čas a námahu určite odvďačia 

úsmevom a radosťou v očiach. 

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

 

- Po aktivite si môžete i zahrať  hru šatka/stužka: Rodič si dá za pás šatku tak, aby jej väčšia časť visela 

von. Potom behá po byte a dieťa sa pokúša šatku chytiť a vytiahnuť ju z nohavíc. Keď sa mu to podarí, 

tak si úlohy vymenia a rodič naháňa dieťa. Samozrejme, rodič svoj beh iba predstiera. Dôležité je, aby 

hra dieťa bavila.  Prípadne sa zahrajte, cez odkaz, hru , ktorá vás zaujme: 

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/4308/jednoduche-pohybove-a-poznavacie-hry-v-byte-alebo-v-dome 

I. II. Vyjadriť 

hudbu prirodzeným 

detským 

kultivovaným 

prejavom. 

 

 

 

   

 

 

Veselo u nás doma 

 

Predneste deťom:  

Biely dníček, biely deň, 

u slnka sme boli preň. 

 

U vetríka – fujaristu 

nôtu sme si vybrali 

a tú nôtu všetky vtáky 

na oslavu pískali. 

Spieva celý kraj: 

O chvíľu je prvý máj! 

Činnosti: 

- Pripomeňte im stavanie mája, majáles. 

Dnes si môžete precvičiť vaše tanečné umenie, dať deťom do povedomia ľudové piesne a  pripraviť sa na váš 

majáles doma. 

mailto:riaditelka@3msv1.sk
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/4308/jednoduche-pohybove-a-poznavacie-hry-v-byte-alebo-v-dome


 
  

- Hudobné inšpirácie nájdete tu:   https://www.youtube.com/watch?v=--ozM5yH840 

https://www.youtube.com/watch?v=Do6A0sjjJ6k 

Alebo niečo zo súčasnej tvorby:  

https://www.youtube.com/watch?v=mXKV-YX_nDM 

https://www.youtube.com/watch?v=3UVzpoztmAU&list=PL5-pzwJ5OCek2lriNV99Yc5Xx3CJlZgMO 

Ak ste sa dobre naladili, môžete pokračovať podľa vlastného výberu   

 

- II. deti môžu po tancovaní vypracovať  pracovný list/grafomotorika  – dokresľovanie lístkov na vŕbu – 

Príloha č. 2. 

- I. deti môžu vypracovať pracovný list – Príloha č. 3. 

I.  

Vešať krepový 

papier na vetvičky, 

počítaním po 

jednej  do 4 zistiť 

počet stužiek 

II. 

Vešať a viazať 

jemný uzol na 

vetvičky, 

počítaním po 

jednej do 10 určiť 

počet stužiek 

jednotlivých farieb 

 

 

Postavme si máj 

 

 

 

 

 

Zaspievajte si spolu: 

1.                                                                                   2. 

Sadíme my máje, čo nám dajú za ne?                            Vstávaj dievča hore, sadíme ti máje, 

Pálenky červenej do krbky zelenej.                                ak hore nevstaneš, mája nedostaneš. 

[:Máj, máj, máj, zelený                                                   [:Máj, máj, máj, zelený 

pod oblôčkom sadený.:].                                                 pod oblôčkom sadený.:]. 

3. 

Máje sme sadili, všetci sme hrešili, 

že bohaté dievky málo zaplatili. 

[:Máj, máj, máj, zelený 

pod oblôčkom sadený.:]. 

Činnosti: Pripravte deťom väčšiu vetvičku, ideálne je, ak máte strom, ktorý viete vyzdobiť: 

- pripravte farebný krepový papier rôznych farieb a môžete spolu vyzdobiť máj viazaním uzlov 

z krepového papiera tak, aby sa nepretrhol; 

- I.  deti iba vešajú krepový papier na vetvičky a počítaním, s vašou pomocou, počítajú stužky do 4; 

- II.  deťom môžete nastrihať krepový papier rôzneho počtu do 10  a môžu počítaním po jednej zistiť 

počet stužiek každej farby; 

Deti sú šikovné, určite zvládnu aj mladšie aj staršie deti počítať aj viac ako je zadelené  

- Po ozdobení mája si zvesela zatancujte:  

https://www.youtube.com/watch?v=CFSGeQhFECI&list=RDEMgpYdnbzqt5hYI4k5artKZg&index=6 

 

 

- Odfoťte svoj máj a pošlite ho na adresu : riaditelka@3msv1.sk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=--ozM5yH840
https://www.youtube.com/watch?v=Do6A0sjjJ6k
https://www.youtube.com/watch?v=mXKV-YX_nDM
https://www.youtube.com/watch?v=3UVzpoztmAU&list=PL5-pzwJ5OCek2lriNV99Yc5Xx3CJlZgMO
https://www.youtube.com/watch?v=CFSGeQhFECI&list=RDEMgpYdnbzqt5hYI4k5artKZg&index=6
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Poznámky: 

I., II. – náročnosť úlohy 

ZDROJE: 

https://www.rodinka.sk/vazne-veci/tradicie/1-maj/ 

https://nasedeticky.sk/tvorime-s-detmi/rocne-obdobia/jarne-aktivity/4551/rozkvitnuty-strom-2/ 

https://nasedeticky.sk/predskolaci/ciary/1654/grafomotorika-14/ 

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/4308/jednoduche-pohybove-a-poznavacie-hry-v-byte-alebo-v-dome 

https://www.youtube.com/watch?v=--ozM5yH840 

https://www.youtube.com/watch?v=Do6A0sjjJ6k 

https://www.youtube.com/watch?v=mXKV-YX_nDM 

https://www.youtube.com/watch?v=3UVzpoztmAU&list=PL5-pzwJ5OCek2lriNV99Yc5Xx3CJlZgMO 
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Príloha č. 1:  

 



 
  

Príloha č. 2                              

 

     

 



 
  

Príloha č. 3 

                                

                       


