
NÁZOV   TÉMY: JAR – ZDROJ NOVÉHO ŽIVOTA 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY: Pri potoku, pri vode 

Náročnosť úlohy pre dieťa: Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 
I. Rozprávať, kde v prírode 

sa voda nachádza, o jej 

význame pre rastliny, 

živočíchy a človeka. 

 

II. Jednoducho popísať 

kolobeh vody v prírode, 

rozprávať o užitočnosti 

vody, o znečistení, 

o nebezpečenstve. 

 

 

Kolobeh vody v prírode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ukážte deťom na obrázku v knihe, encyklopédií, na internete -  rieku, more, vodopád, 

jazierko, jazero, akvárium, ....Môžete im pustiť aj vodu do pohára. Spýtajte sa detí: Čo 

je na obrázku, alebo v pohári (vodu).Čo robíme s vodou, ktorá je v pohári?(pijeme ju, 

varíme z nej, používajú ju ľudia, je pre nich veľmi dôležitá). Voda v rieke, mori, jazere 

– žijú v nej ryby a iné vodné živočíchy (delfíny, žraloky, žaby, medúzy, ..). Voda je 

dôležitá aj pre živočíchy. Pre koho je ešte dôležitá?( pre rastliny, stromy, kvety, trávu, 

..).Ľudia by bez vody ochoreli, zomreli. Zvieratá, rastliny by uhynuli. Preto si musíme 

vážiť, neznečisťovať ju (nehádzať odpadky, neumývať autá, nehádzať kamene). Voda 

nám nielen pomáha, ale môže byť pre nás aj nebezpečná, najmä pri kúpaní v mori, jazere 

sa môžeme utopiť. Alebo keď strašne veľa prší, voda tečie po cestách, chodníkoch, 

dvoroch, domoch. 

  Odkiaľ k nám voda prichádza? Pozrite sa na oblohu, je tam slnko, mraky. Keď fúka 

vietor, mraky sa po oblohe pohybujú, pospájajú sa, začne pršať. Kvapky dažďa padajú 

na zem, tvoria sa mláky. Prší do potokov, riek, morí, ...Po daždi vyjde slnko, voda sa 

vyparuje a stúpa na oblohu ako para ( uschne mláka ). Z pary sa vytvoria nové oblaky, 

a tie sa pohybujú, a keď sa spoja, začne opäť pršať. Tomu hovoríme KOLOBEH VODY 

V PRÍRODE. Ukážte deťom obrázok: PRÍLOHA č. 1. 

 

Činnosti: Napodobnite slnko, usmejte sa, upažte a roztiahnite prsty na rukách. 

 Vypočujte si s deťmi pieseň, a zaspievajte si, napodobnite pohyby: Pieseň: 

Slniečko sa zobudilo: https://www.youtube.com/watch?v=72FuH8MyYcw 

 Pieseň: Prší, prší ....: https://www.youtube.com/watch?v=xfBns464EKA 

Dážď napodobníte ťukaním pravého ukazováka, o ľavú dlaň. Najprv v pomalom tempe 

(začína pršať), postupne zrýchľujte. Silný dážď napodobnite: tlieskaním, dupaním, 

plieskaním o stehná.    

https://www.youtube.com/watch?v=72FuH8MyYcw
https://www.youtube.com/watch?v=xfBns464EKA


 Vyjdite si s deťmi na prechádzku, k rieke Trnávke, pozorujte spolu vodu, 

prostredie, čo tam rastie, hmyz, rybky, žabky. 

 Nakreslite si slniečko, mraky, dážď, rieku... 

 Polievajte spolu rastliny na záhrade, kvety. 

 Vypite si spolu pohár čistej vody. 

Na väčší formát výkresu si nakreslite slnko, oblohu (mraky), počas celého týždňa 

dopĺňajte na výkres pozorované predmety a javy. 

 

 

 

 

 

 

I. Poznať hmyz podľa 

opisu. 

 

 

 

 

II. Odpovedať na otázky po 

prečítaní textu. 

 

 

 

 

 

Uhádni hádanky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukážte deťom obrázok: 

 
Spýtajte sa, čo na ňom vidia (trávu, kvety, stromy, dievčatko). Poďme spolu s týmto 

dievčatkom na rozkvitnutú lúku, a tam sa dozvieme veľa tajomstiev o jej obyvateľoch. 

Skúste uhádnuť hádanky o obyvateľoch lúky: 

 

V kvietkoch bzučí, a peľ zbiera,         Keď má ten hmyz veľký smäd,                                       

bystrá, pracovitá ... (včela).            sadne na ružu a kvet. Pije nektár, robí med, 

                                                               no v žihadle má aj jed. Kto je to? 

 

 

 

 

Bez nohy je, pomaly sa pohybuje, 

na sebe si domček nosí. Kto je to? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V lese žijú, v takom kopci, 

pekne spolu ako v obci. 

Šikovný hmyz, neboja sa žiadnej práce, 

sú to pracovité...(mravce).                                                                               

 
Tkám a snujem (pletiem, naťahujem) jemné nite, 

a predsa ma nechcú v byte. 

          (pavúk) 

Na každej nohe iná ponožka, 

Sto ponožiek má moja kamarátka....(stonožka) 

 
A teraz poďme spolu k rybníku: 

    Nie je hus, a nie je sliepka. 

                               Nie je ani mačka.  



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Vo vodičke na potoku najradšej sa plačká.(KAČKA) 

Vie strihať, no nevie šiť,                                                   Kto to pláva v rybníčku, 

v čistej vode musí žiť.                                                               má šupinatú hlavičku? 

Keď chce bežať cúva,                                                        Pláva sem a pláva tam, 

pod kameň sa vsúva. (RAK)                                        plutvou máva púpavám. 

      (RYBA) 

  
Červený chrbátik, na krídlach má čierne bodky, 

chrobák užitočný, malý, krotký. 

Lezie po pršteku Lenke. 

Neubližuj nikdy … 

(LIENKE) 
 
 

 

 

 

 

Činnosti:  Pripravte: výkres, nožnice, lepidlo, farebný papier, špagát alebo klbko vlny, 

farbičky . 

 Rozstrihajte zelený farebný papier na pásiky rôznej dĺžky a šírky – TRÁVA. 

 Vyrobte s deťmi hmyz (ľubovoľný napr. mravec, pavúk, stonožku – minimálne 

3) 

 Dolepte ich na výkres – lúku ( tráva + hmyz ). 

 Pozorujte pomocou lupy, aj bez lupy hmyz doma na dvore, záhrade, ulici, 

v parku. 



 

 

 

 

 
 

 Pár ukážok na zhotovenie hmyzu: 

 
 

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

I. Rozprávať, kde v prírode 

sa voda nachádza, o jej 

význame pre rastliny, 

živočíchy a človeka. 

 

II. Jednoducho popísať 

kolobeh vody v prírode, 

rozprávať o užitočnosti 

 

 

Lienky – bodkulienky 

 

 

 

     Bol krásny slnečný deň, a malá Hanka sa vybrala na lúku plnú trávy a kvetov. Ako 

sa tak prechádzala, videla mnoho hmyzu: motýliky, včielky, mušky. Čosi v tráve 

zašuchotalo a ozval sa plač. Hanka sa čudovala, odkiaľ plač prichádza. Ako sa tak 

zapozerala do trávy, uvidela tam malú lienku, ktorá plakala, pretože stratila bodky zo 

svojho kabátika. Hanka sa rozhodla, že lienke pomôže nájsť jej bodky na kabátik, aby 

nebola smutná. Ale Hanka bude potrebovať aj vašu pomoc. Pomôžete jej? 
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vody, o znečistení, 

o nebezpečenstve. 

 

Činnosti: Vytlačte pracovný list - PRÍLOHA č.2 a dajte pokyn: Nakresli lienke ten 

istý počet bodiek na druhé krídelko, aby mali rovnako. Lupienky kvetu obkresli podľa 

bodiek. 

                                                     - PRÍLOHA  č.3: Každej lienke nakresli toľko 

bodiek, aké je číslo pri nej v štvorčeku. 

                                                     - PRÍLOHA č. 4: Zakrúžkujte (vyfarbite) číslo , 

podľa počtu bodiek na kabátiku. 

 Vypočujte si pesničku o lienke Lenke, ktorá stratila bodky z kabátika: 

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

 Vyjdite si s deťmi na dvor a skúste nájsť  lienky, a spočítať im bodky. 

Vyrobte s deťmi lienku z rolky z toaletného papiera – budete potrebovať  

nožnice, lepidlo, čierny a červený farebný papier, biely papier (alebo bielu 

temperu a čiernu temperu na oči) -  prácu odfoťte a pošlite na emailovú 

adresu:   riaditelka@3msv1.sk 

Dokreslite si lienky do trávy na lúke z predošlého dňa. 

Dokreslite na výkres rybníček. 

I. Rozvíjať jemnú motoriku 

pri navliekaní korálok. 

 

II. Strihať a skladať papier. 

 

 

 

 

Na výlete pri rybníčku 

Kde bolo, tam bolo bola raz jedna lúka, a popri tej lúke bol krásny veľký rybník. V tom 

rybníčku bývali rybky, žabky, naokolo rybníčka lietali vážky, včielky, motýle. Po tráve 

si vykračuje stonožka, slimák, cvrlikajú cvrčky. 

Boli ste už niekedy pri rybníku? Čo ste tam videli? Koho ste tam videli? Páčilo sa Vám 

pri rybníčku? A keďže si my celý týždeň takýto rybníček, lúku vytvárame, tak dnes sa 

,,vyberieme´´ spolu k rybníčku, a pozrieme sa, kto tam býva.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JYfZionUzus
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LÚČNY KONÍK, MRAVEC, 

MOTÝĽ, VÁŽKA 

 
Činnosti: 

    A aby nášmu rybníčku nebolo smutno, že v ňom nikto nebýva, a nikto okolo neho 

nelieta, tak si spolu vyrobíme niektorých  jeho obyvateľov.  

RYBKA, VÁŽKA, STONOŽKA, SLIMÁK. 

STONOŽKA – navliekajte väčšie farebné korálky, nastrihané farebné slamky na 

šnúrku, tenký drôtik. 

      - Dolepte si na výkres stonožku, ktorú ste si vyrobili z papiera.                  

RYBKA – vystrihnite si tvar ryby, vystrihnite si kruhy z farebného papiera (priemer 

3cm) každý kruh preložte na polovicu (polkruh), jednu časť natrite lepidlom a prilepte 

na rybku (šupinky): 

 

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

Vyrobených obyvateľov rybníka si nalepte na  výkres k lúke. 

 Vyjdite si s deťmi na prechádzku (alebo na bicykli ) do parku k rybníku 

 Prečítajte deťom rozprávku o zlatej rybke 
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 I. – II. Dokončiť začatú 

celotýždennú  prácu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pozrite sa spolu na svoj výkres. Dolepte, dokreslite, dotvorte podľa vlastnej fantázie. 

Na lúku môžete dokresliť rôzne kvety alebo vytvoriť hlavičky kvetov z papierového 

farebného košíčka na muffiny, ktorý nalepíte na lúku, a dokreslite farbičkou stonku 

a listy.  

Dotvorenú prácu z celého týždňa ,,Na lúke pri rybníku´´ sfoťte a pošlite p. riaditeľke 

na emailovú adresu:   riaditelka@3msv1.sk 
Činnosti: 

 Nechajte deti vymyslieť vlastný príbeh zo získaných celotýždenných zážitkov 

a získaných poznatkov. 

 Vyrobte s deťmi živý náramok: nalepte lepiacu pásku na zápästie dieťaťa, 

lepiacou časťou nahor, nazbierajte rôzne kvety, prilepte ich na náramok. 

Aktivita pre rodičov: Vezmite si uzatvárateľný igelitový sáčik, naplňte ho obľúbenými 

sladkosťami vášho dieťaťa, uzatvorte sáčik, v prostriedku ho predeľte štipcom na prádlo, 

mailto:riaditelka@3msv1.sk


I.-II. Vymyslieť vlastný 

príbeh podľa zhotovenej 

práce. 

 

 

ktorému dokreslíte očká a usmievavé ústa a nalepte tykadlá – MOTÝĽ. Vyrobeného 

motýľa podarujte svojmu dieťaťu za jeho usilovnosť, šikovnosť, trpezlivosť, pracovitosť. 

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

 

Poznámky: I., II. – náročnosť úlohy 

ZDROJE: 

www.pinterest.com  

https://nasedeticky.sk/tvorime-s-detmi/zvieratka/4046/lienka-10-sposobov/ 

https://www.pinterest.ph/pin/455004368579482910/ 

www.google.com 
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PRÍLOHA č.1 

 



PRÍLOHA č.2 

 



PRÍLOHA č.3 

 



PRÍLOHA č. 4 

 


