
NÁZOV   TÉMY:   ŽIVOT V SLOVENSKEJ DEDINE, ZÁHRADE A RODINE 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY:   KVETY PRE MAMIČKU 

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

I. 

Odpovedať na jednoduché 

otázky zamerané na 

porozumenie čítaného 

textu. 

II. 

Zaujať hodnotiaci postoj 

k vypočutému textu. 

 

 

 

 

 

 

 

O Jankovi 

a Marienke 

 

Prečítajte deťom rozprávku:      „O JANKOVI A MARIENKE“ - PRÍLOHA č. 1, 

alebo si s deťmi rozprávku vypočujte:  https://www.youtube.com/watch?v=li2PoOddiBo&t=36s   ; 

Činnosti: 

 S deťmi sa porozprávajte o rozprávke: O čom bola, kto v nej vystupoval, čo sa v nej stalo a prečo, ako sa skončila. Aká 

bola mamka? Aké boli deti?... A to s pomocou rozprávkových obrázkov - PRÍLOHA č. 2. 

 Upozornite deti na nebezpečenstvo, ktoré pre ne predstavujú cudzí ľudia. Rozprávajte sa:  Ako sa asi deti cítili, keď sa 

stratili a nevedeli sa vrátiť k svojej mamke? Ako sa cítila asi mamka, keď sa jej stratili deti? Ako by sme sa cítili my 

keby sme boli v ich koži?  Nechajte deti opísať pocity radosti a šťastia pri ich návrate domov atď. 

 Vytlačte deťom pracovný list a dajte im úlohu: Pomôžte stratenému Jankovi a Marienke vrátiť sa domov,  prejsť lesom  

–  labyrintom! - PRÍLOHA č. 3. 

 Deti si môžu dokresliť na obrázok k domu svoju mamku, seba, cestičku atď. a celý ho vyfarbiť – PRÍLOHA č. 4. 

 Zo stavebníc a skladačiek stavajte domy, v ktorých budú so svojou mamkou bývať, okolo nich cestičky vedúce domov 

k mame. 

 

I. 

Pomenovať členov 

rodiny. 

II. 

Pomenovať členov širšej 

rodiny, poznať ich 

vzájomné vzťahy , 

vysvetliť akú  rolu 

zohrávajú  v našom  

živote. 

 

 

 

 

Moja  

rodina 

Bol raz jeden krásny dom, ocko s mamkou býval v ňom. 

       Obaja sa radi mali, dlho sami nezostali. 

      Raz a dva tu boli deti, slniečko aj na nich svieti. 

        Už to nie je novina. Je to veľká rodina. 

Činnosti: 

 Prečítajte si deťmi túto báseň v podobe Maľovaného čítania -  PRÍLOHA 5. 

 Porozprávajte sa s deťmi o Vašej rodine. V rozhovore môžete využiť rodinné fotografie, na ktorých sú členovia Vašej 

rodiny. Pri spoločnom rozhovore a krásnych spomienkach zaznamenaných na vašich fotografiách, deti intuitívne vycítia, 

že rodina je miestom lásky, istoty a bezpečia. 

I. Mladšie deti rozoznávajú a pomenovávajú členov rodiny (mama, otec,  brat, sestra...); 

II. Staršie deti, pomenovávajú členov rodiny a orientujú  sa v príbuzenských vzťahoch  (súrodenci,   rodičia, starí rodičia...); 

 Deti môžu uvádzať krstné mená rodičov a súrodencov, starých rodičov, ujov a tiet atď.; 

 Deti môžu nakresliť svoju rodinu, jej členov,  dom v ktorom býva rodina. Následný rozhovor s deťmi o 

ich nakreslenom obrázku môžete rozvíjať napr. otázkami:  Kto je to tu na obrázku? Kto býva s tebou v našom 

dome? Ako sa volá tvoj brat/sestra? Ako sa spolu hráte?  Ako sa volajú tvoji rodičia? Čo rada robí naša rodina? 

Chodíš aj  na návštevu k starým rodičom? Kde bývajú? Máš aj tetu? Ako sa volá? atď. 

https://www.youtube.com/watch?v=li2PoOddiBo&t=36s


 Môžete si urobiť novú rodinnú fotku a poslať ju starej mame a starému ocovi, aby vedeli, že aj o nich ste sa 

dnes spolu rozprávali a máte ich radi. 

I. 

Na základe pozorovania 

rozlišovať a pomenovať 

niektoré jarné lúčne kvety: 

fialka, púpava, 

sedmokráska. 

II. 

Poznať a pomenovať jarné 

lúčne kvety: fialka, podbeľ, 

púpava, sedmokráska, 

konvalinka, prvosienka.  

 

 

 

 

 

 

Kvety 

pre mamičku 

Vyberte sa na prechádzku do prírody, alebo si môžete doma  pomôcť obrázkami  jarných lúčnych kvetov - PRÍLOHA č. 6. 

Činnosti: 

 Pozorujte jarné kvety a rozprávajte sa o ich farbe, tvare, veľkosti, vôni... 

 Pomenovávajte kvety a pre ľahšie zapamätanie si ich názvy - mená môžete s deťmi vytlieskať. 

 Počas prechádzky sa môžete zahrať hru – s písmenkami. Okrem precvičenia si rozoznávania písmen na začiatku názvov 

kvetov, si môžete s predškolákmi precvičiť aj ich rozoznávanie na  ich konci.  Obmenou hry môže byť  vymenovávanie 

slov na určené písmeno napr. P ako Púpava, pavúk, posteľ... 

 Upozornite deti na rozdiel medzi lúčnymi a záhradnými kvetmi. 

 Pomenujte známe záhradné kvety, pozorujte ich spoza plotov domov. 

 Porozprávajte sa s deťmi o tom, čo všetky kvety pre svoj rast potrebujú. 

 Kvety s deťmi môžeme počas prechádzky počítať, porovnávať ktorých je viac, ktorých menej... 

 Sprostredkujte deťom Vaše poznatky o tom, že niektoré z kvetov sa zbierajú pre svoj liečivý účinok. Nezabudnime ani 

na to, že sú zdrojom potravy pre hmyz a včely z ich peľu vyrábajú med, pozorujme ich rušný život na lúke. 

Najdôležitejšie je však upozorniť deti na to, že kvety robia svet krajším, robia nám radosť a ich darovaním prejavujeme 

svoju lásku voči druhým. Za pár dní budú mať sviatok  naše mamy a pekná kytička jarných kvetov a básnička o nich ich 

isto poteší:                      Fialky, púpavy a sedmokrásky 

vykvitli na lúke s veľkej lásky. 

Volajú deti, aby ich trhali 

a svojim mamičkám 

v deň sviatku dávali. 

 Natrhajte preto  spolu peknú kytičku, ktorú si zoberiete domov pre svoju mamičku.  

 Deti si môžu po návrate domov nakresliť jarnú lúku s kvetmi, ktoré ste na prechádzke videli. 

 V pracovnom liste Kvety-  PRÍLOHA č.7 a  PRÍLOHA č. 8 , zvoľte si sami náročnosť úlohy -  pracovného listu, alebo 

si urobte oba pre radosť. 

 Spolu si  po prechádzke vychutnajte  čaj z liečivého podbeľu, prvosienky či púpavy, užívajte si svoju vzájomnosť, 

zdieľajte sa o dnešnom dni, prípadne pre vytvorenie príjemnej atmosféry si vypočujte – zaspievajte o  jari a jarných 

kvetoch:   https://www.youtube.com/watch?v=_3I9qf5EFP0 

I.II. 

Spontánne tvarovať 

modelovaciu hmotu, 

miesením,  gúľaním, 

vaľkaním,  

 

Kvety, ktoré 

mamke nezvädnú 

 

Vaše deti radi tvoria a pracujú.  Môžu stráviť svoj čas hrou  s plastelínou , alebo s inou modelovacou hmotou napr. slaným 

cestom, na ktorý Vám ponúkame recept: Potrebujeme rovnaký diel soli, rovnaký diel  hladkej múky a vodu podľa potreby. 

Zo zmesi  vypracujeme vláčne cesto, také aby sa nelepilo na ruky. 

https://www.youtube.com/watch?v=_3I9qf5EFP0


vytvárať jednoduché tvary 

podľa svojich predstáv a 

vlastnej fantázie. 

 

 

 

Činnosti: Pred činnosťou pripomeňte deťom, aby si precvičili svoje ruky a prsty. Možno Vás  pri tom prekvapia nejakou 

riekankou, ktorú si pamätajú z MŠ. Ak nie, stačí ak budete  pohybmi prstov napodobňovať jarný dážď, ktorý kvety polieva 

a slnko, ktoré kvety zohrieva krúžením zápästiami rúk. 

 V samotnej činnosti deti nepotrebujú našu pomoc, stačí ich len povzbudzovať a chváliť. 

 Pri činnosti ich upozornite na zachovávanie čistoty a poriadku a po nej deti zapojte do upratovania. 

 Ak už máte urobené kvety pre mamku, babku, motivujte deti, aby z plastelíny, alebo slaného cesta vytvorili pre Vás, pre 

nich ešte perníkové srdiečko, môžu napiecť koláče na blížiacu sa oslavu  Dňa matiek. 

 U vyschnutého slaného cesta je potrebné výsledné produkty detskej činnosti pomaľovať farbami. 

 Nezabudnite na nás, pošlite nám  prosím svoje práce, aby sme sa aj my mohli zo šikovnosti Vašich detí potešiť na 

mailovej adrese  riaditelka@3msv1.sk ,  kde na ne vždy čaká pani riaditeľka a vaše druhé mami, pani učiteľky. 

 Určite viete urobiť aj iné kvety, ktoré nevednú, tak sa so svojimi nápadmi pochváľte a podeľte.  

 

I. 

Obdarovať druhých 

a prejaviť im náklonnosť. 

II. 

Tešiť sa s obdarovania 

druhých a spolu s nimi 

prežívať radosť. 

 

 

 

 

 

 

Darček, ktorý vždy 

poteší 

Už prichádza deň, 

keď ďakovať Ti mama smiem. 

Za tvoju obetavosť, starostlivosť a lásku, 

že pri všetkej svojej práci berieš nás aj na prechádzku. 

Niekedy ťa nepočúvam , zlostím, viem. 

Za tvoju trpezlivosť so mnou Ti mama dnes ďakujem. 

 

Je veľa vecí, ktoré nás dokážu potešiť. Sú to niekedy maličkosti, o ktorých druhý ani nevedia, ak im o tom nepovieme. 

Povedzte preto svojim deťom o tom ako – čím Vám môžu urobiť radosť. Prejavujte radosť a vďačnosť za všetky  ich malé 

dary, ktoré nie len na Deň matiek od nich dostávate. 

Je tu pár drobných rád čím a ako Vás môžu deti obdarovať: 

Činnosti: 

o  nakresliť obrázok; 

o  upratať hračky; 

o  poskladať si veci; 

o  ochotne pomôcť pri práci; 

o  zaspievať pesničku na želanie; 

o  zjesť obed; 

o  nevybiehať z postele; 

o  poslúchnuť vašu prosbu; 

o  poďakovať;  

o  podarovať svoje výrobky z plastelíny, slaného cesta; 

o  dať sladkú pusu a veľké objatie  atď.. 

Prajeme si, aby sa deťom podarilo urobiť Vám veľkú radosť v deň Vášho sviatku. Aby Vám ju robili aj po iné dni, 

ktoré sa zdajú byť všednými.  A aby ste tohtoročný Deň matiek prežili v láske  a zdraví v kruhu  vašej rodiny. 

mailto:riaditelka@3msv1.sk


Prijmite aj od nás dar, v podobe kytice piesní, s ktorými si môžete spríjemniť celý tento sviatočný týždeň: 

https://www.youtube.com/watch?v=3FY9jDmqrTY 

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

https://www.youtube.com/watch?v=12KcIazyPTg&t=67s 

https://www.youtube.com/watch?v=X--lrR_hl4o 

https://www.youtube.com/watch?v=eha_iV-sbwg&list=RDiOAAYL7iYeA&index=5 

Poznámky: I., II. – náročnosť úlohy 

ZDROJE: 

  https://www.youtube.com/watch?v=li2PoOddiBo&t=36s  

 https://www.youtube.com/watch?v=_3I9qf5EFP0 

 https://www.youtube.com/watch?v=3FY9jDmqrTY 

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

  https://www.youtube.com/watch?v=12KcIazyPTg&t=67s 

 https://www.youtube.com/watch?v=X--lrR_hl4o 

 https://www.youtube.com/watch?v=eha_iV-sbwg&list=RDiOAAYL7iYeA&index=5 
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PRÍLOHA č. 1                                                              

O JANKOVI A MARIENKE 

 

Kde bolo, tam bolo, boli raz dve deti. Boli to braček a sestrička. Braček sa volal Janko, sestrička Marienka. Mali sa veľmi radi a vždy 

chodili spolu. Bývali na kraji hory u dobrej mamky. Raz Janíčko povie dobrej mamke: „Mamička -mamička, pusťte nás na jahody!“ „Ale 

nie, synček!“ odpovie mamka. „Hora je veliká. Zašli by ste hlbšie, zatárate sa mi. Akože vás v takej hore nájdem?“ „Nebojte sa, mamka!“ 

vraví Janko. „Budeme sa len krajíčka držať!“ Nedali deti pokoja. Na veľa prosenia ich mamka pustila. Vzali krčiažtek a šli. Oberajú deti 

jahody, oberajú. Tri do úst – jedna do krčiažka. Najprv sa držia len krajíčka. Ale čím ďalej od neho, tým sú jahody chutnejšie. Tu červená 

ako krv – tam veľká ako bombolec! Behajú, výskajú. Hora sa ozýva. Už sú v nej hlboko – a ani nevedia. Naoberali krčiažtek dovrchu a 

chcú sa vrátiť. Hľadajú chodníček – chodníčka niet! Volajú deti, nariekajú, majú strach. Hora je hustá a tmavá. Ach, prečo nedali lepší 

pozor? Kde je ich domček? Kde mamička? Pomaly sa zvečerieva. Deti idú, idú – necítia si nožičiek. Naveľa sa dostali na polianku. Pomaly 

vyšli hviezdy – prišla noc. Na druhom konci polianky zbadajú svetlo. Ej, ale sa potešili! Hneď bolo po únave! Rozbehli sa za svetlom. 

Naraz len stojí pred nimi maličký domčúrik. Na nebo vyšiel mesiac a pekne ho ožiaril. Je ticho. Deti nevedia, čo spraviť. „Zaklop na 

oblôčik!“ pošepne Janko sestričke. „Ja sa bojím,“ odpovie sestrička šeptom. „Ktovie, či tam zlí ľudia nebývajú. Sadnime si radšej sem na 

podstienku. Tu prenocujeme a ráno pôjdeme domov.“Deti sa uvelebili na podstienke. Boli hladné a triasli sa zimou. „Marienka!“ šepne 

Janko, „ja som ti strašne hladný!“ „Aj ja!“ odpovie Marienka tíško. „Už by som vari aj túto stenu hrýzla!“ A čo vraví, to i spraví. Odlúpi 

kus steny – dá do úst. Ťaj, to je dobrota! Nože, Janko, okús! Hryzká Janko, hryzká Marienka. Je to dobré ako chlieb, sladké ako medovník. 

A tak oni lúpali stenu, lúpali – až odrazu: chrrup! Prelúpali dieru do izby. Z jednej strany múru deti, z druhej – akási stará tetka. Deti sa 

trasú od strachu, tetka sa usmieva: „Á, vitajte, detičky!“ povie im sladko. „Už vás dlho počúvam, dlho tu čakám. No, poďte dnu!“ I chytí 

deti za rúčky a jedno za druhým vtiahne do izby. Joj, či sa len deti báli! „My chceme k mamke!“ rozplačú sa.„Pôjdete, cipky, pôjdete!“ 

chlácholí ich stará. „Ale kdeže teraz? Je noc, do rána ostanete u mňa.“ I predložila ona deťom večeru, postlala v bielej postieľke. Deti sa 

utíšili a pomaly sa prestali báť. Hej, lenže to nebola dobrá tetka! V ústach mala med, ale v srdci jed. Bola to zlá ježibaba a tento 

medovníkový domček čarami postavila. Ako lapajú rybky na udicu, tak ona lapala na medovník zatúlané deti. A teraz, keď ich mala 

v domčeku, povedala si: „Najprv zjem chlapčeka, potom i dievčatko. Kým sa chlapec vykŕmi, dievča mi bude slúžiť.“ A naozaj. Ráno, len 

čo svitlo, drme ježibaba Marienku za plece a kričí: „Daromnica, hore sa! Poriaď izbu, zameť dvor!“A chlapčekovi sladko: „Vstankaj, 

chlapček, pôjdeš so mnou!“ Nebožiatka deti povstávali. Marienka sa musela pustiť do riadenia, Janko šiel za ježibabou.  

 

 

 



 

 

 

Od toho dňa musela Marienka všetko robiť a Janko sedel v krmníku. Ježibaba Jankovi vyvárala, vypekala. Marienka mu to nosila, a kým 

Janko jedol, rozprávala mu o ježibabe. Tak Janko vedel o všetkom, čo sa v domčeku robí. Raz Marienka prišla veľmi smutná: „Ej, braček, 

je zle nedobre! Tá striga mi povedala, že ťa kŕmi na pečienku. Dnes príde pozrieť, či priberáš. Ale keď ti povie, aby si ukázal prst, vystrč 

ty vždy tento koštialik!“ A Marienka podala bračekovi koštialik, ktorý si on hneď schoval. Onedlho príde ježibaba ku chlieviku. „Janko, 

ukáž prst cez škáru!“ povie sladkým hlasom. No Janko už vedel, čo je. Namiesto prsta prepchal cez škáru koštialik. Ohmatkáva ježibaba 

koštialik, krúti hlavou. Ba vytiahne z vrecka aj akýsi žabikláč a pidliká ním koštiaľ, pidliká. „Ťaj, aký si chudý!“ vraví nespokojne. „To ťa 

musím ešte pokŕmiť! Zajtra ťa sestrička trocha povoziká po slniečku. Keď sa prevetráš, bude ti lepšie troviť.“A baba nič nezbadala, lebo 

bola veľmi nedovidná. Na druhý deň, ako ježibaba rozkázala, tak Marienka vykonala. Prišla s táčkami, usadila do nich Janka a vozíkala 

ho po dvore. Takto to šlo niekoľko dní. Ježibaba vždy chodila ku chlieviku a Janko vždy ukazoval koštialik. Lenže blížil sa voľáky 

strigônsky sviatok, a ježibabe zachcelo sa hostiny. Už nedbala, že má Janko prštek ako tŕň. Včasráno rozkázala Marienke: „Nanos dreva, 

rozkúrim pec! Dnes bude Jankovi treba horúca postieľka. Rúčky chrum, nožky chrum, kožtička červená!“ a ježibaba tancovala od radosti. 

No Marienka už vedela, čo sa chystá, a bola smutná. Len čo mohla, vykradla sa ku chlieviku, zabúchala na dosku: „Janíček-braček, zle je! 

Drevo v peci horí, striga hody strojí. Nože pozor daj! V ničom strigu neslúchaj!“ Predobedom ježibaba už nedala Janka voziť sestričke. 

Vypustila ho sama z chlieva a za ruku ho viedla pred pec. Z pece šla horúčava. Pred ňou stáli táčky. Ale táčky boli železné.„Hop, to je už 

nie dobre!“ pomyslel si Janko. A tu mu len ježibaba povie: „Dieťa moje, sadni si na táčky!“No Janko už dával pozor. Urobil sa nevedomý. 

Díval sa na táčky a povedal: „A keď ja neviem, ako! Ukážte mi vy, tetuška!“A tu si chytrá ježibaba sadne, rozkladá sukne a sprostému 

chlapčekovi ukazuje: takto a takto!… No len čo sa ježibaba dobre usadila, pochytí Janko táčky a zvolá: „Tiskaj, sestrička!“ a tu obaja milú 

ježibabu šups do rozpálenej pece! Juj, začala ježibaba vrieskať! Hrnie sa von, ale deti vzali z kúta metlu a do nej! No a to bolo ich šťastie! 

Lebo metla mala tú moc, že z jej prútikov sa porobili dlhé ihly, ktoré z pece nikoho von nepustili. Nadávala ježibaba, všetko zlé sľubovala, 

ale čože! Kde sa vrhla, všade sa len hrozne popálila. Hrabala sa z pece i ponad pahrebu, ale chytili sa sukne na nej a začala celá horieť. 

Tak ona horela, horela – až zhorela celkom na uhoľ. A hľa, div divúci! Medovníkový domček odrazu zmizol, akoby ho dlaňou zotrel! 

Polianka stála tu holá a na nej dve deti. A slniečko svieti rovno na chodníček, čo sa tu prepletá pomedzi stromy.„Ááá!“ zvolá Marienka 

prekvapene. „Kde sa tu vzal tento chodníček?! Koľko som sa ho ja márne nahľadala!“ Nuž ale ako ho aj mohla vidieť, keď to všetko 

ježibaba čarami tak zamotala! Upiekla sa ježibaba – stratili sa i jej čary. Detičky si poskočili a pustili sa chodníkom. Išli, išli – a po veselom 

putovaní vrátili sa pekne domov. Ej, bolo to za stretnutie! Mamička ich ešte vždy oplakávala – a tu naraz len keď jej prikvitnú! Objímala 

ich, bozkávala a plakala už od radosti. Za neposluch by si boli zaslúžili trest – ale kto by na takú vec myslel v toľkom šťastí? I detičky boli 

šťastné. Odradosti, že sú doma, uviazali mačke na chvost zvonec, naháňali ju sem i tam, zvonček zvonil bomibam – a už je tej rozprávočke 

koniec. 
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PRÍLOHA č. 4 

    

 

 

 



 

PRÍLOHA č. 5                                                                                          

RODINA 

BOL RAZ JEDEN KRÁSNY .      S    BÝVAL V ŇOM. 

 

OBAJA SA RADI MALI, DLHO SAMI NEZOSTALI. 

   RAZ A DVA TU BOLI DETI ,      AJ NA NICH SVIETI. 

 UŽ TO NIE JE NOVINA.   JE TO VEĽKÁ RODINA   . 
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PRÍLOHA č.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 



PRÍLOHA č. 8 

                                                                                                       

                                                 

 

 

 

 

 

 

                 


