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

 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY: Vôňa jarnej záhrady 

Náročnosť úlohy pre 

dieťa: 

Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 

I. Poznať a pomenovať 

niektoré lúčne a záhradne 

kvety – púpava, tulipán  

 

 

. 

II. Opísať charakteristické 

znaky konkrétneho kvetu 

(či má koreň alebo cibuľku, 

stonku, tvar listu farbu 

kvetu) fialka, púpava, 

tulipán, narcis  

 

 

 

 

 

 

Jarné kvety 

"Kvetinová víla" - prebudila v zemi semienka, cibuľky  jarných kvetov a jarné kríky 

v záhradách. Rozprávajte sa o jarných kvetoch v záhradách, ktoré rastú na jar. 

Činnosti : 

 Poznávajte  a pomenujte jarné kvety na obrázku; Pozorujte spolu obrázky jarných 

kvetov, jeho časti ( koreň, stonka, list, kvet): 

 
 Pozrite si ako rastie rastlina:  

https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik – ako rastie rastlina  ; 

 Vysvetlite, čo rastlinka potrebuje pre svoj rast (vodu, slnko, pôdu); 

 Porovnávajte kvety , listy , stonky – využívajte pojmy (dlhy , krátky , vysoký , 

hrubý , tenký , veľký , väčší , najväčší); 

 Pozorujte kvietky priamo v záhrade, v prírode – zmyslovým vnímaním – dotykom 

napr.  chĺpky na stonkách ap.; 

 Zozbierajte  doma všetky knihy , časopisy, ktoré doma nájdete a vyhľadajte 

v nich jarne kvietky alebo na: 

https://spuntik.zoznam.sk/cl/1000706/1462371/Spoznavajme-s-detmi-prirodu---jarne-

kvety 

 V rámci voľnej chvíle si spolu s deťmi môžete povedať hádanky o jarných kvetoch 

a taktiež si ich nakresliť: 

https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik
https://spuntik.zoznam.sk/cl/1000706/1462371/Spoznavajme-s-detmi-prirodu---jarne-kvety
https://spuntik.zoznam.sk/cl/1000706/1462371/Spoznavajme-s-detmi-prirodu---jarne-kvety


Žltá hlávka, biele vlasy                        Drobný kvietok na jar kvitne. 

celý deň sa z trávy hlási.                             Hľadia z trávy modré očká.  

Na vŕšku jej stebielka                                Pekne vonia, keď deň svitne. 
je motýlia postieľka.  (Margarétka)            Je to hloh či...... (Fialôčka)                                                                                      

 
 

Lúka plná žltých hlávok,                          Žlté hniezda, plné kvetov,  
strapatí ju jarný vánok.                                  ofukuje jarný vietor. 
Zopár vláskoch chytí,                                     Do každého kalíška 
 urobí z nich padáčiky...                                  nakukuje včelička.  
Čo je to? (púpava) 

 

 

I.-II. Pozorovať sadenie, 

klíčenie a rast rastlín  

 

 

Malí  pestovatelia 

Pozrite si obrázky a porozprávajte sa spolu s deťmi „ Ako Krtko sadil “: 

 
Činnosti : Všímajte si postupnosť sadenia semienka, polievanie, klíčenie...: 

 Zopakujte si čo potrebuje semienko pre svoj rast, aký význam má pre rastliny 

(voda, zem, svetlo); 

 Pomenujte časti kvetu (semienko, korienok, stonka...); 

 Ak máte záhradku, vyberte sa do nej, popozerajte a pomenujte kvietky, ktoré v nej 

máte; 



 Môžete si posadiť ďalší kvietok, semienko do záhradky, do črepníka a ukážte 

deťom aké náradie používate pri klíčení a sadení semienok (lopatka, krhla , 

hrabličky); 

 Naplňte črepník zeminou, pomenujte semienko, posaďte ho do zeme, pravidelne 

polievajte, nechajte aj deti polievať určite majú radosť, keď môžu pomáhať; 

 Pozorujte spolu rast a klíčenie: 

Posadím si semienko, 

zasypem ho na tenko. 

Polejem ho, už má dosť, 

porastie mi pre radosť. 

                                     
 

 Ak záhradku nemáte a máte možnosť, choďte do prírody, na prechádzku, 

pozorujte a pomenujte kvietky aké nájdete; 

 Nájdite rôzne prírodniny a vytvorte jednoduché kvietky; 

 Odfoťte sa nám ako sadíte vo svojej záhradke a pri tvorení kvietkov z prírodnín 

 zašlite na emailovú adresu : riaditelka@3msv1.sk    

 

I.- II. Experimentovať 

s temperovou farbou 

odtláčaním  

 

 

 

 

 

Jarné fantazírovanie  

Navrhnite deťom: Svoje obľúbené jarné kvety si namaľujte pomocou PET fliaš alebo 

maľujte aj priamo s kvetmi.  

Činnosti: 

 V záhrade si natrhajte ľubovoľné kvety, najlepšie sú púpavy,  margaréty, ale 

vyskúšať môžete aj iné druhy, ich hlavičky namáčajte do farby a tie potom 

odtlačte na výkres;        

mailto:riaditelka@3msv1.sk


 Inšpirujte sa obrázkami. (použite kvety podľa vašich možností v záhrade, pred 

panelákom...; 

 Použite aj rôzny odpadový materiál, alebo nechajte deti namaľovať  kvety podľa 

vlastnej fantázie. 

 Vypočujte si s deťmi pieseň a môžete si aj zatancovať:  

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

 

Svoje namaľované kvietky zašlite na emailovú adresu : riaditelka@3msv1.sk  

 

I. Vytvoriť skupinu 

predmetov s určujúcim 

počtom v obore do 4 

 

II. Vytvoriť skupinu 

predmetov s určujúcim 

počtom v obore do10 

 

 

 

 

 

 

Kvetinový aranžmán 

 

Pripomeňte deťom, či si spomenú na známu pesničku:  

                                              Jeden, dva, tri, štyri päť, 

Spočítam si všetko hneď. 

Päť prštekov na ruke  

Päť kvietočkov na lúke. 

Päť guľôčok v jednej jamke 

Utekajme k našej mamke. 

Jeden, dva, tri, štyri, päť, 

Už to vieme naspamäť. 

Činnosť : 

 Vytlačte  alebo  nakreslite rôzne vázy s rôznymi číslicami podľa predlohy: 

(staršie deti si môžu nakresliť vázy samostatne podľa fantázie): 

 
 

 Najprv spoločne pomenujte číslicu na váze, ukážte si na prstoch na ruke. Dajte 

deťom nakresliť rovnaký počet bodiek pod vázu (mladšie deti s dopomocou), a 

https://www.youtube.com/watch?v=pjCN0KxcuSo
mailto:riaditelka@3msv1.sk


rovnaký počet kvietkov do vázy. Nakoniec si vázy a kvety deti vyfarbia a dotvoria 

podľa fantázie farebný rám; 

 Pozrite si video, zaspievajte si spolu so Spievankou a Zahrajkom, pohybom 

vyjadrite obsah piesne: 

https://www.youtube.com/watch?v=r3x5lEo7Uiw 

I.-II. Poznať význam 

liečivých rastlín pre zdravie 

človeka  

 

 

 

 

Bylinkovo 

 

 

Pokúste sa deťom vysvetliť úžitok z liečivých bylín a rastlín. Porozprávajte ako ich môžeme 

využiť na prípravu čajov, odvarov, vo forme olejov alebo na liečivé kúpele. Bylinky 

môžeme využívať v kuchyni pri príprave rôznych jedál, šalátov - (čili, kôpor, ligurček, 

bazalka, pažítka, cesnak...). 

Činnosť : 

 Vyberte sa na prechádzku do prírody, z ktorej si donesiete nazbierané známe 

bylinky napr. rumanček, žihľavu, repík, púpavu, podľa možností... 

 Nazbierané bylinky vylisujte a vytvorte z nich „Herbár" alebo nechajte vysušiť : 

 

     
 Porozprávajte sa s deťmi o ich rôznych liečivých účinkoch,  o ich využití vo vašej 

kuchyni, pýtajte sa detí otázky: 

                                       Vieš pomenovať tento kvietok? 

                                     Aký máme z neho úžitok? ( púpava, žihľava, repík..)  

                                 Čo všetko z byliniek môžeme robiť, na čo ich využiť?  

 Uvarte si spolu s deťmi Váš obľúbený bylinkový čaj, vytvorte si rodinnú pohodu, 

vychutnajte si jeho blahodarne účinky, vôňu a chuť. 

Poznámky:  I., II. – náročnosť úlohy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r3x5lEo7Uiw


ZDROJE:https://spuntik.zoznam.sk/cl/1000706/1462371/Spoznavajme-s-detmi-prirodu---jarne-kvety 

https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik 

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

https://www.google.com/search?q=kvet+list+stonka&tbm=isch&ved=2ahUKEwixy8rcqJXpAhVFNewKHX9zBS0Q2-

cCegQIABAA&oq=kvet+list+stonka&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoHCCMQ6gIQJzoECAAQQzoCCAA6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUOd1WJy3

AWDGuAFoAnAAeAOAAfgBiAHSG5IBBjMzLjYuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEK&sclient=img&ei=DHqtXrGVJMXqsAf_5pXoAg&bih=

576&biw=1366 

https://spuntik.zoznam.sk/cl/1000706/1462371/Spoznavajme-s-detmi-prirodu---jarne-kvety
https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik
https://www.youtube.com/watch?v=pjCN0KxcuSo
https://www.google.com/search?q=kvet+list+stonka&tbm=isch&ved=2ahUKEwixy8rcqJXpAhVFNewKHX9zBS0Q2-cCegQIABAA&oq=kvet+list+stonka&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoHCCMQ6gIQJzoECAAQQzoCCAA6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUOd1WJy3AWDGuAFoAnAAeAOAAfgBiAHSG5IBBjMzLjYuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEK&sclient=img&ei=DHqtXrGVJMXqsAf_5pXoAg&bih=576&biw=1366
https://www.google.com/search?q=kvet+list+stonka&tbm=isch&ved=2ahUKEwixy8rcqJXpAhVFNewKHX9zBS0Q2-cCegQIABAA&oq=kvet+list+stonka&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoHCCMQ6gIQJzoECAAQQzoCCAA6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUOd1WJy3AWDGuAFoAnAAeAOAAfgBiAHSG5IBBjMzLjYuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEK&sclient=img&ei=DHqtXrGVJMXqsAf_5pXoAg&bih=576&biw=1366
https://www.google.com/search?q=kvet+list+stonka&tbm=isch&ved=2ahUKEwixy8rcqJXpAhVFNewKHX9zBS0Q2-cCegQIABAA&oq=kvet+list+stonka&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoHCCMQ6gIQJzoECAAQQzoCCAA6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUOd1WJy3AWDGuAFoAnAAeAOAAfgBiAHSG5IBBjMzLjYuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEK&sclient=img&ei=DHqtXrGVJMXqsAf_5pXoAg&bih=576&biw=1366
https://www.google.com/search?q=kvet+list+stonka&tbm=isch&ved=2ahUKEwixy8rcqJXpAhVFNewKHX9zBS0Q2-cCegQIABAA&oq=kvet+list+stonka&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoHCCMQ6gIQJzoECAAQQzoCCAA6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUOd1WJy3AWDGuAFoAnAAeAOAAfgBiAHSG5IBBjMzLjYuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEK&sclient=img&ei=DHqtXrGVJMXqsAf_5pXoAg&bih=576&biw=1366

