
NÁZOV   TÉMY: Kľúč od letnej brány 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY: Na Meduškinej lúke 

Náročnosť úlohy pre dieťa: Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 
I. Pomenovať rôzne druhy 

živočíchov- hmyz- mravec, 

lienka, včela, motýľ, 

slimák, žaba 

 

II. Pomenovať rôzne druhy 

živočíchov- hmyz- mravec, 

lienka, včela, motýľ, 

slimák, žaba a opísať 

spôsob akým sa pohybujú 

a kde ,,bývajú“ 

-mravec lezie, včela lieta,.. 

 

 

 

 

Hmyz na lúke 

 

 

 

 

,,Kuk do sveta, 

Čo to skáče? Čo to lieta?“Lienka urobí hop, žabka skok a človek krok. Všetky tvory 

sa vedia pohybovať, ale každý sa pohybuje inak. 

 

Činnosti: 

 Pýtajte sa detí, aký hmyz poznajú, ako sa pohybujú, kde žijú. 

Kto skáče?- žaba 

Kto lieta?- lienka, včela, motýľ 

Kto sa plazí?- slimák 

Kto lezie?- mravec, lienka, včela 

-Viete, deti, kto kde býva? 

Mravec- v mravenisku 

Lienka- na lúke 

Včela- v úli 

Motýľ- na lúke 

Slimák- v ulite 

Žaba- vo vode 

 Porozprávajte deťom prečo je hmyz  užitočný, akú zohráva v prírode úlohu. 

 Spoznávajte: 

Mravec:    https://sk.wikipedia.org/wiki/Mravcovit%C3%A9 

Lienka:      https://sk.wikipedia.org/wiki/Lienka_sedembodkov%C3%A1 

Včela:        https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Dela_medonosn%C3%A1 

Motýľ:       https://sk.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%BDle 

Slimák:       https://sk.wikipedia.org/wiki/Slim%C3%A1k_z%C3%A1hradn%C3%BD 

Žaba:         https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDabotvar%C3%A9 

 Napodobnite s deťmi ako sa pohybuje hmyz, o ktorom ste sa rozprávali. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Mravcovit%C3%A9
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lienka_sedembodkov%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Dela_medonosn%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%BDle
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slim%C3%A1k_z%C3%A1hradn%C3%BD
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDabotvar%C3%A9


 Nechajte deti nakresliť jarnú lúku. 

Svoju jarnú lúku posielajte na emailovú adresu: riaditelka@3msv1.sk 

I.-II. Spievať detskú pieseň, 

pohybom vyjadriť obsah 

piesne ,,Slniečko sa 

zobudilo“ 

 

       Pieseň:  

     ,,Slniečko sa zobudilo“ 

 

 

 

Dajte deťom hádanky o hmyze: 

Malej slečny v červenom kabáte,               V lese žijú v takom kopci, 

s čiernymi bodkami sa pýtam.                       pekne spolu, ako v obci. 

Aké bude počasie? (Lienka)                Šikovný hmyz, neboja sa žiadnej práce.             

(Mravce) 

 

Maľovaná knižka letí,                          V kvietkoch bzučí a peľ zbiera, 

Na kvetovú stráň.                                     bystrá, pracovitá... (včela) 

Tá knižočka milé deti, 

Má len párik strán.(Motýľ) 

 

Činnosti: 

 

 Uhádli ste hádanky? Tak si, teraz, spolu zaspievajte pieseň. Pohybom vyjadrite 

obsah piesne- let včielok, úsmev...: 

https://www.youtube.com/watch?v=VbiOSE37MGM 

 Po zaspievaní sa opýtajte detí o akom hmyze sa spievalo v pesničke. Vytlačte 

obrázky hmyzu a dajte ich deťom vymaľovať – PRÍLOHA č. 1. 
I. - II. Prednášať  krátke 

básne o hmyze 

a živočíchoch na lúke 

s dôrazom na správnu 

výslovnosť jednotlivých 

hlások. 

 

Lúčne kráľovstvo 

 

 

 

 

 

Včela 

Maličká je, v úli býva, 

o kvitnúcej lúke sníva. 

Skoro ráno vylieta, 

nektár zbierať do sveta. 

Básne:  

Motýľ                                          Pavúk  

Húsenica vyzlieka sa, V každej jemnej pavučine, 

pozrite sa, aká krása!  použije vzory iné. 

Keď na slnku vystrie krídla,  Kto mu cez ne nakúka, 

premení sa na motýľa.  nebojí sa pavúka.  

Slimák  

 Na chrbte si nosí domček.                                                   Na hlave má tykadlá, 

Krásnu veľkú ulitu.                                                             zrak a čuch mu nahradia. 

Všade ho má so sebou, necíti tak samotu.            Zbiera si zelenú trávu, preto má ulitu 

 pevnú a zdravú. 
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Činnosti: Vymodelujte si z plastelíny slimáka, lienku, včielku, motýlika, pavúka a podľa 

fantázie dotvorte  lúčne  kráľovstvo 

 Predtým si rozcvičte pršteky na riekanku: 

Palec cvičí hop, hop, hop (kmitanie palcom) 

a malíček skok, skok, skok. (kmitanie malíčkom) 

Ukazovák sem i tam, (ukazovákom doľava a doprava) 

všetky prsty cvičiť mám. (kmitanie všetkými prstíkmi 

 Pripravte deťom pracovné listy, na ktorých môžu dokresliť ulitu, úľ, pavučinu, 

zvyšok motýľa a nakoniec obrázky  vyfarbiť- PRÍLOHA č. 2, 3, 4, 5. 

Svoju šikovnosť posielajte na emailovú adresu:riaditelka@3msv1.sk 

I. Spočítať, povedať (číslo) 

a dokresliť  lienke počet 

bodiek od 1-4 ktoré sú 

v rámčeku. 

 

II. Spočítať, povedať (číslo) 

a dokresliť lienke počet 

bodiek od 1-8 ktoré sú 

v rámčeku. 

 

 

 

 

 

 

 

Koľko bodková je lienka? 

Alenka a Miško sa hrali na lúke. Pozorovali v tráve rôzny hmyz. Našli na kvietku 

včielku, v mravenisku mravčeky a v tráve našli smutnú lienku Lenku. Viete, prečo bola 

smutná? Čo myslíte, čo jej chýba..? No predsa bodky. Pripravte si papier s lienkami, 

podľa vzoru: 
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Činnosti: 

 Dajte deťom pokyny: Spočítaj a povedz koľko bodiek je v rámčeku? Ukáž na 

prstoch. Dokresli lienke správny počet. 

 Zahrajte sa s tieňom: Vytlačte pracovný list. Nechajte deti pomenovať čo vidia 

na obrázku. A potom, ceruzkou, priradiť správny tieň hmyzu. –PRÍLOHA č. 6. 

 PRÍLOHA č. 7 – Vytlačte, I. vystrihnite, II. nechajte deti vystrihnúť 

geometrické  tvary a nechajte deti správne nalepiť daný geometrický tvar na 

chýbajúcu časť obrázku.                                   

 PRÍLOHA č. 8 - Pomôžte nájsť unavenej včielke cestu ku kvetu. 

Svoje práce posielajte na emailovú adresu:riaditelka@3msv1.sk 

I. Vystrihnúť farebné 

pásiky (oranžová, žltá, 

modrá, zelená..) ohnúť na 

polovicu a kraje nalepiť na 

maketu motýľa. 

 

II. Vystrihnúť farebné 

pásiky (oranžová, modrá, 

zelená,..) ohnúť na 

Motýlie krídla 

 
Palec cvičí hop, hop, hop  

Motivácia: Letí motýľ letí, vôkol všetkých detí. Radujú sa detí, keď k ním motýľ letí. 

Motýľ krídlami máva a vietor mu všetky farby rozfúkava. Pomôžte mu detičky, nech mu 

vráti farbičky... 

 

Činnosti: Pripravte maketu motýľa PRÍLOHA č. 9: 

I. Pomôžte deťom nastrihať farebné pásiky a nalepiť na maketu motýľa, podľa obrázka; 

II. Staršie deti si môžu skúsiť aj samostatne nastrihať a nalepiť podľa obrázka. 

 Aby sa vám to čo najlepšie podarilo, pripomeňte si rozcvičku 

z predchádzajúceho dňa: Palec cvičí hop... Dokreslite motýlikovi telo a tykadlá. 
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polovicu a nalepiť na 

maketu motýľa. 

 

 

 

(kmitanie palcom) 

a malíček skok, skok, skok.  

(kmitanie malíčkom) 

Ukazovák sem i tam, 

 (ukazovákom doľava a doprava) 

všetky prsty cvičiť 

mám. (kmitanie všetkými prstíkmi) 

 Pripravte rôzne makety hmyzu. Priložte na výkres. Deti štetcom, vodovými 

farbami vymaľujú výplň makety. Po vyschnutí dotvoria podľa vlastnej fantázie: 

 
Svoje práce posielajte na emailovú adresu:riaditelka@3msv1.sk 

Poznámky:I., II. – náročnosť úlohy 

ZDROJE: 

https://www.pinterest.co.kr/pin/39828777942170731/ 

https://omalovankyprodeti.webnode.cz/album/zvirata/zviratka-motyl-jpg/ 

https://www.omalovankaonline.com/mala-lienka 

https://br.pinterest.com/pin/83879611797551904/ 

https://sk.pinterest.com/pin/823455113106380282/feedback/?invite_code=b90200ffa79046d78480e8f996a5a2d2&sender_id=823455250525585190 

https://sk.pinterest.com/pin/823455113105993528/feedback/?invite_code=20dce3804ac94676be47ccc111ae6781&sender_id=823455250525585190 

https://sk.pinterest.com/pin/153474299776196377/feedback/?invite_code=f9181d93c7914b419b78a834c1025e55&sender_id=823455250525585190 

https://sk.pinterest.com/pin/377246906273179831/ 

https://sk.pinterest.com/pin/823455113106422725/feedback/?invite_code=73b385760ff04b8194b36c896a928cd9&sender_id=823455250525585190 
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