
NÁZOV   TÉMY: Zvoní, zvonček zvoní, na lúke je tisíc vôni 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY:  Rodinné šťastie. 

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

 

I .Poznať štruktúru 

rodiny a rozlíšiť 

jednotlivých členov. 

/Mama, otec, brat, 

sestra,  starí rodičia / 

 

II. Identifikovať 

príbuzenské vzťahy 

v rodine.  

 

 

 

 

 

 

Moja rodina 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarecitujte deťom túto báseň:  Moja rodina. 
Pri cestičke domček stojí, v ňom sa každá bolesť zhojí. 

Pomojká má mamička, hrá sa so mnou sestrička. 

Otecko mi rady dáva, braček so mnou v izbe spáva. 

S dedkom jazdím v traktore, s babkou kŕmim na dvore sliepočky a kačičky, pohladkám 

aj mačičky. So psíkom si pobehám ten náš domček rád ja mám. 

V ňom rodinku, veď to viete, najdrahší dar v celom svete. 
 

          

Činnosti:  

 Vysvetlite deťom prečo je rodina dôležitá?  

 Vymenujte si spoločne členov rodiny.  

 Pripomeňte si pravidlá rodiny, ktoré sú pre šťastie veľmi dôležité.  

 Pozrite si s deťmi váš rodinný album, rozprávajte sa s nimi o tom ako má 

fungovať správna rodina, o vzťahoch, ako funguje v tejto dobe, prečo sa 

nemôžme navštevovať. 

 Vypočujte si s deťmi pieseň – Mama: 

https://www.youtube.com/watch?v=bePFYsT82rI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bePFYsT82rI


Pomôcť mamke, ockovi zo všetkým 

sme hotoví. Raz dva tri pomôcť sa 

vždy oplatí. To je veru pre mňa 

dačo prebehnúť sa s vysávačom. 

Vrčí, fučí niečo v kúte hlce veci 

zabudnuté. Tak pomáham mojej 

mame potom knižku prečítame.         

 

 

 

 

 

 Zahrajte sa s deťmi na rodinu. Vymeňte si svoje úlohy ocka a mamky. Podeľte sa 

s nimi o domáce práce: 

   

  

 Vytvorte si spoločne s deťmi svoj rodostrom:  . 



  

I.- II. Poskladať 

z rôznych materiálov 

dom. 

 

 

 

Môj dom, šťastná rodina v ňom 

 

 

Kto chce domček budovať, 

nech sa pridá k nám, tehličky 

tehly, múry sme už vytiahli. 

Kto chce okná zasklievať, 

nech sa pridá k nám tabličky 

sklenené, obloky sú hotové. 

Kto chce dvere natierať, nech 

sa pridá k nám štetcom sem, 

štetcom tam, tak ja domček 

natieram. Kto chce  domček 

pokrývať, nech sa pridá 

k nám, škridlicu za škridlicu, 

už to máme za sebou. Kto chce 

zámky montovať, nech sa 

pridá k nám, kliešťami, 

kladivom hotový je celý dom. 

 

 

 

 

 

 

 

Domov je miesto ako teplé hniezdo, ktoré nás chráni. 

Pripomeňte si s deťmi známu báseň:  
Postavím si domček na spodu má štvorček, na strechu dám trojuholník, nech nás dáždik 

nehnevá a strecha je hotová. Dvere ako nemá nik, veľký hnedý obdĺžnik. Uhádnete teraz deti, 

čo to na oblohe svieti? 

Je to zlaté zrnko? Čo je to? Hmmm. Slnko. 

                            

Činnosti:  

 Vyberte sa do záhrady, alebo do parku na prechádzku a nazbierajte si konáriky 

alebo si pripravte  farebné paličky. Zostavte z nich podľa vlastnej fantázie váš 

dom. 

 Poskladajte z farebných vystrihnutých geometrických tvarov dom. Geometrické 

tvary pomenujte.  

 Zhotovte si z papiera dom a deti si do vnútra nakreslia, podľa vlastnej fantázie, 

svoju rodinu. 

 

                    

Môžete zaslať aj na emailovú adresu: riaditelka@3msv1.sk 

 

Pripravte deťom pracovný list a nechajte dokresliť: 

https://nasedeticky.sk/predskolaci/ciary/1693/grafomotorika-33/    

mailto:riaditelka@3msv1.sk
https://nasedeticky.sk/predskolaci/ciary/1693/grafomotorika-33/


 

I .-II. Manipulovať  

bezpečne s ihlou, 

prevliekať vlnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ručné práce – činností starých 

mám pre moderné deti 

 

 

 

 

Ručné práce môžu byť úžasným spestrením aj pre vaše deti. Zoznámte ich s nimi: 

Vaše babičky vyšívali, šili, plietli, háčkovali rozhodne tieto ručné práce nepatria do 

minulosti, ale majú svoje miesto aj v dnešnej modernej dobe. 

Činnosti:  

 Ponúknite deťom rôzne prevliekačky. Táto činnosť navedie myseľ na 

upokojenie a vnímanie toho, čo im pod rukami vzniká. Dosiahnu skvelý 

pocit dôležitosti a chuť do ďalšej práce. 

     Pletenie na vidličke              Pletenie na prstoch     Prevliekanie ihlou 

         

Prevliekajte s deťmi pomocou ihly farebnú vlnu z jednej dierky do druhej dierky 

a vytvorte rôzne vzory srdiečok pre svoje mamky, babky z lásky ku dňu matiek. 

https://www.youtube.com/watch?v=T3muuCe3DN0 

Pri práci si spolu zaspievajte známe detské piesne: Šila som, šila som ... 

I.- II. Rozširovať aktívnu 

a pasívnu slovnú zásobu 

pri tvorení pojmovej 

mapy na tému: Čo všetko 

 

 

Pojmová mapa 

 

 

Pokúste sa s deťmi vylúštiť tajničku. Dávajte deťom otázky: 

Ako sa nazýva horná ľudská končatina?              RUKA 

Čo potrebuje dedko na čítanie novín na oči?      OKULIARE. 

https://www.youtube.com/watch?v=T3muuCe3DN0


vieš o svojej rodine.  

 

Rodina je tam, kde život začína 

a láska nikdy nekončí.... 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Má to jednu strechu a okná ?                              DOM 

Čo potrebujeme na šitie.?                                   IHLU 

Čím sa nadychujeme?                                        NOSOM 

Ako sa volá dievča v krajine zázrakov?                ALICA 

 

Prečítajte deťom čo ste z tajničky vylúštili. 

 
 

Činnosti: Vytvorte si spoločne s deťmi pojmovú mapu na tému: Čo všetko vieš 

o svojej rodine?  

Postup: Použite čistý bezfarebný nelinajkovaný papier a farebné ceruzky. V strede 

stránky nakreslite hlavný obrázok, ktorý zhrňuje hlavnú tému -Rodina ktorú budete ďalej 

spracúvať. Pre každú hlavnú myšlienku vytvorte hrubú čiaru, ktorá vychádza 

z ústredného obrázku. 

Každú z týchto myšlienok pomenujte, nakreslite, alebo vyhľadajte vhodné obrázky 

spoločne vystrihnite a nalepte na papier- mapu. 

Zistíte vhodnými otázkami ako poznajú svoju rodinu: 

Pýtajte sa na otázky: 

Kto patrí do našej rodiny? 

Ako sa volajú menom babka ,dedo ,ocko, sestra, brat a mama? 

Kde bývajú starí rodičia? Aký majú dom veľký-malý? (môžu si ho nakresliť) 

Aké domáce zvieratká chovajú? 

Mama Otec 

Dedko 

Babka 

Sestra 

Brat 



Aký darček by si venoval babke a dedkovi, aby si im urobil radosť? 

Čím by si potešil svojich rodičov? 

Ako sa najradšej hráš so svojim súrodencom? 

Akú kytičku by si venoval babke a mamke k  sviatku (môžu nakresliť) 

Aký obľúbený koláčik robieva mamka, alebo mamka? 

Túto mapu si môžete podľa vlastne fantázie každým dňom niečím zaujímavým 

rozširovať. 

Môžete zaslať aj na emailovú adresu: riaditelka@3msv1.sk 

I.II. Na základe vôľových 

vlastností vynaložiť úsilie na 

prekonávanie prekážok 

spojené s fyzickou námahou 

(nevzdávať sa). 

 

 

 

 

Zábavné hry s rodinou 

Keďže sme doma a rodina trávi veľa času spoločne, tak zahrajte sa zábavné hry 

na dvore ako sa hrali  kedysi vaši starí rodičia, aj rodičia. 

 

Skákanie škôlky...          Skákanie cez gumu.                    Skákanie vo vreci. 

                               

...zasúťažte si! 

 

 Nechajte deti vypracovať pracovné listy: Príloha, č. 1           

Poznámky: I., II. – náročnosť úlohy 
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ZDROJE: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=bePFYsT82rI 

 

2. https://sk.pinterest.com/pin/400257485603907029/ 

 

3.  https://nasedeticky.sk/predskolaci/ciary/1693/grafomotorika-33/ 

 

4. https://www.youtube.com/watch?v=T3muuCe3DN0 

 

5. http://www.abcmaterskeskoly.sk/a/pracovne-listy-na-temu-ja-a-moja-rodina--mama-otec-dievca-chlapec-95/ 

 

6.https://www.google.com/search?q=pojmova+mapa&sxsrf=ALeKk01SHKxiOAMbgAimZWwSmPeuSWA06w:1588094977659&source=lnms

&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiu4Yzo0ovpAhVQNOwKHUegDsMQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=nJ13ms1Rog6F

WM  ; 
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Príloha č.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


