
NÁZOV   TÉMY: Jar – zrod nového života  

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY: Máme bábätko  

Náročnosť 
úlohy pre 

dieťa: 

Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 

I. II.  

Rozprávať 

o obrázkoch 

na tému 

máme 

bábätko. 

 

  

 

 

 

         Máme bábätko 

 

Porozprávajte sa a zopakujte s deťmi kto tvorí rodinu, čo robí mama, otec, sestra, brat. Vysvetlite im, že 

z veľkej lásky sa vám narodilo bábätko. Povedzte im, že rodičia ľúbia svoje dieťatko najviac na svete.  

 

Činnosti:  Vypočujete si pieseň: M. Jaroš – Máme bábätko:  

https://www.youtube.com/watch?v=E1WA_WCx760 ; 

 Porozprávajte sa o piesní.  

 Prezrite si obrázky bábätiek a umožnite deťom rozprávať, čo robia bábätká, čo majú oblečené, aké 

majú pocity..  

 Nájdite rovnaké obrázky bábätiek. - Príloha č.1. Vysvetlíte deťom, že niekedy sa môžu narodiť aj 

dve bábätka – dvojčatá : 

 

 Vyfarbite si dvojčatá tak, aby mali rovnakú farbu oči, vlasov a oblečenia. (Príloha č.2). 

 Vyhľadajte si fotografie ako ste boli malé bábätká. Vyberte si jednu fotku, a nalepte na vytlačený 

rámik s bábätkami, ktoré si farbičkami pekne dozdobte a zarámujte (Príloha č.3). 

 Pozrite si večer rozprávku Bol raz jeden život – Zrodenie 

https://www.youtube.com/watch?v=KIYnFB9I0Tk  

I. II. 

Vypočuť si 

 

 

Hovoria to deti, tato, naša mamka, to je zlato. 

Varí dobrú polievočku, prečíta nám rozprávočku. 

https://www.youtube.com/watch?v=E1WA_WCx760
https://www.youtube.com/watch?v=KIYnFB9I0Tk


príbeh a na 

základe toho 

spoločne 

komunikova

ť  o svojich 

pocitoch 

a zážitkoch; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodilo sa nám bábätko 

Prečítajte deťom rozprávku a ukazujte ilustrácie: 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 Opýtajte sa:  

I. Ako sa cítila mamička, otecko, brat, babka, dedko, keď sa narodilo bábätko?  

Ako by sme sa o také bábätko starali?  

Ako by sme sa cítili, keby nás bábätko stále v noci budilo plačom?  

Ako by sme mu pomohli?  

Čo sa môže stáť bábätku, keď plače?  

Čo všetko potrebuje malé bábätko?  

Ako sa stravuje? 

Má z vás niekto doma malého súrodenca?  

Ako sa oň stará mamička a otecko?  

Ako pomáhate vy? 

 

II. Porozprávaj podľa obrázkov, o čom bola rozprávka? 



 

 Niektoré mamičky perú látkové plienky pre svoje bábätka v rukách. Predstavte si, ako im s tým 

pomáhame. Dáme ruky v pred a poriadne perieme plienku. Hýbeme zápästím a prstami. Aby sme 

rozveselili malú Zuzku, tak jej zaspievame našu krátku spievanú rozprávku.  

Každá rúčka má prstíčky, zavrieme ich do pästičky. 

Bum, bum, na vrátka, to je rozprávka krátka. 

Ručičky sa spolu hrajú, roboty sa neľakajú, 

bum, bum, na vrátka, to je rozprávka krátka. 

 

Vyfarbite si obrázok mamky, ocka a malého bábätka (Príloha č. 4). 

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

I. + II. 

Prežívať 

radosť 

a príjemný 

zážitok 

počúvaním 

hudby, 

spievaním 

uspávaniek. 

 

 

Uspávanky 

 

 
 
 

Texty k ľudovým 
uspávankám: 

Spiže mi, spi, maj krásne sny. 

A ty, chlapček, pozor daj, 

na bubienok nebúchaj. 

Ty, mačička, ticho buď, 

našu malú nezobuď. 

A ty, psíček, nebrechaj, 

našu malú neľakaj. 

Nespievaj už, slávičku, 

Mamičkin hlas má na bábätko najlepší účinok. Dokáže ho upokojiť a lepšie ho naladí. Už naše staré mamy 

poznali jeho čarovnú moc, keď svojim drobcom vždy pred spaním spievali pekné uspávanky. Berte si 

príklad z ich múdrosti a nasledujte ich rovnakým spôsobom. Pustíte si milú pieseň, ktorú zaspievate vášmu 

bábätku ešte dnes. 

 

Činnosti: Vypočujte si rôzne uspávanky pre bábätká. Pritom ich môžete v perinkách nosiť na rukách, 

kolísať v kolíske, kočíkovať, hladkať v postieľke: 

Hviezdička: 

https://www.youtube.com/watch?v=efDiw3EUvZs&list=PLPd0d6MCe6m20BfQtPn6VaKf5pn_P0Bhd&in

dex=2  

Uspávanky do postieľky – celé CD Spievankovo:      https://www.youtube.com/watch?v=LIw7Wu9Dtfs  

   

Pred spinkaním musíme deti prebaliť. Dajte deťom plachtu, plienku a skúste prebaliť bábätko (bábiku, 

plyšovú hračku).: https://www.youtube.com/watch?v=-nt9-qkSLIM  

 Vyrobte si z Lego skladačky hračku pre bábätko 

 pozrite si vtipné videa bábätiek:  https://www.youtube.com/watch?v=uJWULNqFc7U 

 

 

 

 

mailto:riaditelka@3msv1.sk
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zobudíš nám Haničku. 

 

Spi bábika, zavri očká, 

čaká ťa už postieľočka. 

Spinká obláčik, spinká psíček, 

spinká susedov kocúriček. 

Aj slniečko ide spať, 

nebude sa s nami hrať. 

 

Buvikaj, buvikaj, na hore privykaj,                                                                    Spi dieťatko, zavri očká, 

na hore zelenej, v košieľke bielenej.                                                                   čaká ťa už postieľočka. 

Usni že mi usni, takým pekným sníčkom,                                                        Spinká bábika, spinká dráčik, 

veď aj ja ponesiem, do poľa chodníčkom                                                      spinká kvietok, spinká vtáčik. 

Janíčko maličký, zavri si očičká.                                                                            Aj slniečko o tom sní, 

Nech ti nenapadá, do očí rosička.                                                                            že už dávno sladko spí. 

I. II. 

S pomocou 

dospelého 

vytvoriť 

bábätko zo 

silonovej 

textílie, vaty 

a dozdobiť; 

 

 

  

            

 

                Moje malé bábätko 

zo silonky  

 

 

 

Zopakujte s deťmi: Pamätáš sa na rozprávku, kde sa narodilo bábätko? Ako sa volalo?  

Čo bábätká potrebujú na oblečenie?  

 

Činnosti:  

Pomôžte deťom vyrobiť si zo starej silonky svoje mále bábätko, ktoré dozdobíte rôznymi látkami a dokreslíte 

fixkami. Môžete si spraviť aj celé jasle bábätiek. Pred prácou si rozcvičte rúčky : 

Jeden, dva, tri, štyri, päť, čo má bábätko na obed? 

Mliečko, kašičku alebo rozmixovanú mrkvičku. 

Jeden, dva, tri, štyri, päť, spočítam si všetko hneď. 

Jeden, dva, tri, štyri, päť, už to vieme naspamäť. 



 
 Postup k bábätkám zo siloniek nájdete na : https://3mara3.blogspot.com/2013/01/come-si-fa-le-

bamboline-con-i-collant.html?m=1  

Nechajte deti plniť silonky a viazať nite. Samozrejme si deti dozdobia bábätká samé. Dajte deťom vystihovať 

látky na perinku pre bábätká.  

 Pritom si môžete s bábätkom spraviť diskotéku: Bábätkovskú diskotéku: 

https://www.youtube.com/watch?v=bx5BUbiIXFw 

     https://www.youtube.com/watch?v=8JeiZSQKQiM 

https://www.youtube.com/watch?v=_qiA-8ggNr0 

I.+ II. Určiť 

počítaním 

po jednej 

počet 

oblečenia od 

 

 

 

 

 

Pozrite si animovaný film: Baby šéf: 

https://www.youtube.com/watch?v=A1TYUFW7tqc 

Rodičia sa starajú o svoje bábätka. Tak im vyprali a navešali šaty na šnúry.  

Opýtajte sa detí:  

Koľko ponožiek je na prvej čiare?  

https://3mara3.blogspot.com/2013/01/come-si-fa-le-bamboline-con-i-collant.html?m=1
https://3mara3.blogspot.com/2013/01/come-si-fa-le-bamboline-con-i-collant.html?m=1
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1-6, od 1-10 

a výsledok 

jednoznačne 

vysloviť; 

 

I.+ II. 

Vystihovať 

prekreslené 

tvary 

a zámerne 

ich prilepiť 

na výkres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detská výbavička  

Koľko plienok je na druhej čiare? 

Spočítaj, koľko modrých a koľko slniečkových tričiek je na tretej čiare? Koľko je ich spolu?  

Koľko je spolu ponožiek na šnúrach ?  

Koľko je ružových vecí na šnúrach?  

Na koľkých štipcov sú zavesené šaty na tretej šnúre?  

Môžete tak s deťmi pokračovať v počítaní do 10.  

 

 



Činnosti:  Dajte deťom vytlačené obrázky (Príloha č.5). Nechajte, nech si dieťa najprv všetko vyfarbí 

fixkami alebo farbičkami a vystrihne výbavičku pre bábätká, ktorú si potom nalepí na šnúry – čiary 

(nakreslíte im čiary na výkres). Dávajte pozor, čo patrí a čo nepatrí na šnúru.   

  
 

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

A na záver pridávame ešte jednu pesničku, vypočujte si:  https://youtu.be/m5kF_UB1SS4  

Poznámky: 

I., II. – náročnosť úlohy 

 

ZDROJE: 
Civardiová, A. -  Cartwright, S. 2005. Čo ma čaká , kým vyrastiem. Bratislava: Fragment, 2005. ISBN 80-89210-57-0 
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https://www.youtube.com/watch?v=bx5BUbiIXFw 

https://sk.pinterest.com/pin/725220346233994447/ 

https://www.youtube.com/watch?v=_qiA-8ggNr0 
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PRÍLOHA č.1 

 



 



 



 



PRÍLOHA č.2 

 



PRÍLOHA č.3 

 



PRÍLOHA č.4 

 



PRÍLOHA č.5 

 



 



 


