
NÁZOV   TÉMY: ŽIVOT V SLOVENSKEJ DEDINE, ZÁHRADE A RODINE 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY: PRACOVNÉ PROFESIE 

Náročnosť úlohy pre 

dieťa: 

Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 

I. 

Rozlišovať, 

pomenovať niektoré 

druhy pracovných 

činností: šofér, 

kuchárka, záhradník. 

 

II. 

Poznať  pracovnú 

náplň a význam 

povolania: šofér, 

kuchárka, záhradník. 

 

 

 

Čím chcem byť 

 

S deťmi môžeme pozorovať pracovné činnosti, ktoré vykonávajú ľudia v ich okolí. Sami vykonávate rôzne pracovné činnosti, ktoré 

deti vo svojich hrách napodobňujú. Mladšie deti sa radi hrajú na kuchárky a šoférov. Stačí sa s nimi o tom  pri hre porozprávať 

a povedať im  o účele a význame tejto práce. 

                                Mamka varí, nakupuje, ocko auto opravuje. 

                              Ja polejem kvety zase, ruky máme plné práce. 

                                 Iba malý braček spí, raz sa všetko naučí. 

Staršie deti poznajú viac druhov profesií a majú už aké – také predstavy o ich náplni a význame. Poznajú  aj povolania svojich 

rodičov. Niektoré z nich už majú aj predstavy o tom, čím by chceli byť keď vyrastú ako deti v tejto pesničke: 

https://www.youtube.com/watch?v=5W-jt6syFxY&t=40s 

Činnosti: 

 Porozprávajte deťom o tom, čím ste chceli byť keď ste boli malí. Porozprávajte im o svojej pracovnej profesii, ktorú vo svojom 

živote vykonávate, o jej náplni a o jej význame. 

 Spýtajte sa ich, čím by chceli byť a prečo. 

 Vypočujte si spolu pesničku o pracovných povolaniach a rozprávajte sa s nimi o tom čím chcú byť kamaráti v nej. 

 Pomenujte povolania, ktoré poznáte, povedzte čo kto potrebuje pre ich vykonávanie -PRÍLOHA č. 1: Deti prstom spoja 

povolanie s obrázkom, ktorý k nemu patrí, ak máte možnosť obrátok vytlačiť dieťa si ich môže pospájať ceruzkou. 

I. 

Vyhľadávať 

v krátkych 

literárnych  útvaroch  

zvukovo podobné 

slová, ktoré sa 

rýmujú. 

II. Nájsť, povedať 

k zadanému slovu 

z textu rým, slovo, 

 

 

 

Hádaj čím som 

 

Zopakujte s deťmi povolania na obrázkoch, kto čo vykonáva, kde a s čím. 

Činnosti: 

 O niektorých povolaniach  máme pre Vás pripravené rýmované hádanky - PRÍLOHA č. 2 -S deťmi môžete hádať hádanky, 

napomáhať im ďalším slovným popisom jednotlivých povolaní, činnosť môžete pantomimicky napodobňovať, starším deťom 

môžete napomôcť aj uvedením začiatočného písmena  povolania. 

 Po vypočutí hádanky hľadajte slová, ktoré sa v krátkych literárnych útvaroch – hádankách – rýmujú, 

napr. blúzku – Zuzku, múku – ruku atď. 

 Pokúste sa sami vytvoriť hádanku jednoduchým opisom pracovnej činnosti a nabádajte deti, aby sa sami pokúsili tvoriť 

podobne jednoduché hádanky, ktoré sa nerýmujú. Na tento rozdiel deti upozornite. 

 Skúste k slovám napr. pes, mačka, svet, slamka atď. nájsť slová, ktoré sa s nimi rýmujú. Napomôcť Vám môžu aj rýmy zo 

známych básničiek a riekaniek, ktoré Vy aj deti poznáte. 

 Skúste sa zamyslieť spolu nad tým, kto tie hádanky, básničky pre deti vymýšľa, pomenujte toto povolanie. 

https://www.youtube.com/watch?v=5W-jt6syFxY&t=40s


ktoré sa s ním 

rýmuje. 

 Ak sa naučíte niektorú z hádaniek, ktorá sa Vášmu dieťaťu páči, môžete ju prednášať s tlieskaním, lúskaním... a rytmicky členiť 

slová textu na slabiky. 

 Zavolajte babke, dedkovi a dajte im hádanku, ktorú ste sa naučili, alebo tú, ktorú sa Vám podarilo vymyslieť. 

I. 

Pridať, odoberať 

jeden predmet a určiť 

počet predmetov 

v skupine. 

 II.  

Pridať a odoberať 

viac predmetov 

a určiť ich počet 

v skupine. 

 

 

 

 

 

Zahrajme sa 

na  povolania 

 

Navrhnite deťom hru s farebnými vrchnákmi, z PET fliaš. Možno si vymyslíte sami povolanie, v ktorom budete plniť dané úlohy, 

alebo si vyberte z našej ponuky: 

Činnosti: 

 Pekár/pekárka - piecť koláčiky, predávať ich, baliť pre zákazníkov, podľa vami určeného počtu... 

 Záhradníci - sadiť semienka, polievať kvety, trhať ich a vytvárať kytice s daným počtom... 

 Predavač/predavačka - predávať cukríky – jablká..., baliť ich podľa vami určeného počtu.... 

 Krajčír/krajčírka - zahrať na prišívanie gombíkov... 

 Lekár/lekárka - ordinovať lieky, lekárnici ich môžu podľa zvoleného počtu pacientom vydávať... tak isto to môže byť aj 

zverolekár, ktorý sa stará o zvieratá... 

Vo Vašej hre s dieťaťom si zvoľte veku  primerané  počítanie so 4/6 alebo 10 vrchnákmi.  Počítajte ich po jednom a vyslovte 

výsledok počítania, u mladších  detí pridávajte – odoberajte po jednom predmete – vrchnáčiku, u starších detí zo skupiny 

predmetov odoberajte 2 až 3 vrchnáčiky, tak isto pridávajte ku skupine  2 až 3  predmety – vrchnáčiky. Deti v činnosti chváľte 

a povzbudzujte. 

Spestrite hru – piesňou o malých počtároch, ktorú určite deti poznajú:  https://www.youtube.com/watch?v=jYB6y2WEc1Q, 

Za odmenu si deti môžu vyfarbiť priložené maľovánky pracovných povolaní, pre dievčatá/chlapcov - PRÍLOHA č. 3 a 4 . 

I. 

Pozorovať techniku 

strihania,  strihať 

jednoduché rovné 

tvary z papiera. 

II. 

Bezpečne a správne 

strihať papier, textil, 

fólie a iné materiály. 

 

 

Kto potrebuje 

k svojej práci 

nožnice? 

 

Zahrajme sa 

na krajčírov 

Hádajte s deťmi pracovné činnosti, v ktorých sú nožnice potrebné pre vykonávanie pracovných profesií. Porozprávajte sa spolu 

o tom, kde všade – v ktorom povolaní – budú deti zručnosť strihať, potrebovať a uplatňovať. Vymenujte čo najviac povolaní. 

Navrhnite deťom hru Na Krajčíra/krajčírku. Pripravte si nožnice a materiál, ktorý budú strihať krajčíri podľa vášho vlastného 

uváženia.  

Činnosti: 

 Pred činnosťou môžete deťom pripomenúť, aby si precvičili svoje ruky a prsty. Možno Vás  pri tom prekvapia nejakou 

riekankou, ktorú si pamätajú z MŠ.  

 V hre na krajčíra/krajčírku deti môžu vystrihovať rôzne časti odevov, ktoré im predkreslíte na vami zvolený materiál, alebo si 

ich predkreslia sami, alebo ich vôbec nemusia mať predkreslené. Mladšie deti môžu strihať rovné čiary napr. šatku, sukňu... 

staršie zložitejšie tvary napr. nohavice, košeľu či vetrovku.  

 Všetky časti odevov si po ich vystrihnutí deti môžu podľa vlastného estetického cítenia dotvoriť – kreslením pastelkami, 

fixkami, maľovaním, lepením drobných detailov, kombinovaním týchto techník. 

 Hra sa môže zmeniť aj na hru Módny návrhári, ktorí zostavia celý aut fit na tohtoročnú Jar/Leto. 

https://www.youtube.com/watch?v=jYB6y2WEc1Q


Svoje výtvory posielajte na mailovú adresu riaditelka@3msv1.sk , kde sa na nich tešíme a netrpezlivo čakáme . 

 

 

 

 

I. 

Vykonávať a 

popisovať pohybové 

činnosti, ktoré rado 

realizuje. 

 

II. 

Vy konávať, 

popisovať význam 

vykonávaných 

pohybových činností. 

 

 

 

 

 

Tréning 

športovcov 

 

 

 

 

Sú aj také povolania, o ktorých sme sa ešte nerozprávali. Nezabudli sme na nich -  Na Športovcov. Opýtajte sa detí, aké športy 

poznajú. Pomôžte im obrázkami: 

https://www.google.com/search?q=kreslen%C3%A9+%C5%A1porty&tbm=isch&hl=sk&ved=2ahUKEwicyuqns8TpAhWS1eAKHV-

iCw0QrNwCKAJ6BAgBEDo&biw=1349&bih=608   . 

Teplé mesiace lákajú deti a hlavne športovcov, aby svoj tréning strávili čo najviac na čerstvom vzduchu. Zahrajte sa spolu s deťmi 

a zacvičte si ako športovci. 

Činnosti: Zahrajte sa: Uhádni šport - Povedzte deťom, že budete napodobňovať určitú osobu. Najprv ich vyzvite k dobrému 

pozorovaniu svojich pohybov. Odporúča sa robiť činnosť veľmi pomaly. Deti hádajú, akú činnosť im napodobňujete. V ďalšej fáze 

skúsia deti tú istú činnosť zopakovať i ony. Postupne si môžu  vaše deti premyslieť, čo budú vyjadrovať a  vy alebo súrodenec môže 

hádať. (napodobňujte rôzne druhy športov). 

 Vyzvite deti: Povedz, v ktorých športoch sa hrá s loptou/loptičkou? Najuniverzálnejšia loptová hra je futbal a to už 

odmalička. Skúste, či dokážete aj vy to čo dokážu futbalisti: Aktivity: 

•  Dieťa/vy/súrodenec sa najprv postavia chrbtom k sebe, stoj mierne rozkročný a podávajú si loptu bokom najprv do pravej 

strany, potom do ľavej strany. 

• Dieťa/vy/súrodenec sú postavení chrbtom k sebe, ale chrbtom sa nedotýkajú. Loptu si podávajú cez vzpaženie do predklonu 

medzi nohy. 

•  Dieťa/vy/súrodenec sa postavia čelom k sebe, stoj mierne rozkročný, približne 3 m od seba. Loptu si hádžu spoza hlavy 

horným oblúkom a chytajú v predpažení. 

•  Dvojica je čelom k sebe, vzdialenosť približne 5 m, maximálny hod spoza hlavy o zem. Druhý z dvojice sa snaží chytiť 

loptu odrazenú od zeme. 

• Ak Vášmu dieťaťu  podáte malú loptičku  snaží  sa ju vyhodiť jednou rukou a tou  istou rukou ho chytiť. To isté sa pokúsi 

realizovať aj druhou rukou. 

 Loptová hra na tréning rovnováhy a trpezlivosti: Na chodník nakreslite pás, „hada“, po ktorom sa budú hráči 

pohybovať. Ich úlohou je kopať loptu po vyznačenej trase tak, aby neopustila jej hranice. Vyhráva ten, kto prejde trasu za 

čo najkratší čas. 

 Tréning rýchlosti s loptou: Túto hru si dobre zahrá viac hráčov. Tí sa postavia do kruhu, mimo neho zostane jeden hráč. 

Hráči si v kruhu podávajú veľkú loptu z ruky do ruky, pričom môžu meniť smer, ale nikoho nesmú vynechať. Hráč vonku 

sa snaží loptu chytiť. Keď sa mu to podarí, vonku ide ten, u koho hráč loptu dostihol. 

 Futbal: vytvorte futbalový tím a zahrajte si futbal. Nezabudnite si stanoviť pravidlá. Športu zdar!  

mailto:riaditelka@3msv1.sk
https://www.google.com/search?q=kreslen%C3%A9+%C5%A1porty&tbm=isch&hl=sk&ved=2ahUKEwicyuqns8TpAhWS1eAKHV-iCw0QrNwCKAJ6BAgBEDo&biw=1349&bih=608
https://www.google.com/search?q=kreslen%C3%A9+%C5%A1porty&tbm=isch&hl=sk&ved=2ahUKEwicyuqns8TpAhWS1eAKHV-iCw0QrNwCKAJ6BAgBEDo&biw=1349&bih=608


Poznámky: 

I., II. – náročnosť úlohy 

 

ZDROJE: 

  https://www.youtube.com/watch?v=5W-jt6syFxY&t=40s  

 https://www.youtube.com/watch?v=jYB6y2WEc1Q 

 https://sk.pinterest.com/pin/245164773448466516/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5W-jt6syFxY&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=jYB6y2WEc1Q
https://sk.pinterest.com/pin/245164773448466516/


PRÍLOHA č. 1 

                            



PRÍLOHA č. 2                                             NIEČO DOBRÉ V HRNCI CHYSTÁ, 

ŽE TO ZJEME, SOM SI ISTÁ. (Kuchárka) 
 

CHLEBÍK  SÁDŽE  DO  PECE,  

PRIPRAVUJE  ROŽKY.  

PEČIE  ČERSTVÉ  KOLÁČE,  

VIANOČKY  A  ŠIŠKY. (Pekár) 

 

ZMIEŠA CUKOR, VAJCIA, MÚKU,  

PRIDÁ K DIELU SVOJU RUKU. 

SLADKÚ PRÁCU, PANI MÁTE,  

ČI MI Z MISY LIZNÚŤ DÁTE? (Cukrárka) 

 

UŠIJE NÁM ŠATY, NOHAVICE, BLÚZKU  

PRE VEĽKÉHO MIŠKA AJ PRE MALÚ ZUZKU. (Krajčírka) 

 

PO LEKÁRKE DRUHÁ PANI 

 OŠETRUJE CHORÝM RANY. 

VEZME TI KRV, VŠETKO STIHNE,  

INJEKCIU RÝCHLO PICHNE. (Zdravotná sestra) 

 

PRED  TABUĽOU  STOJÍ,  V  RUKE  KRIEDU  MÁ. 

ŽIAK  SA  TROCHU  BOJÍ, ŽE  HO  VYVOLÁ. (Učiteľka) 

 

 

 

 



VEZME KLINEC, DLÁTO, HOBLÍK, 

 UROBÍ NÁM SKRIŇU, STOLÍK. (Stolár) 

 

POSTAVÍ NÁM NOVÝ DOM  AJ S ČERVENÝM KOMÍNOM. (Murár) 

 

Z KOLIESOK A PRUŽINY UROBÍ NÁM HODINY. (Hodinár) 

 

LES JE JEHO ROBOTA, 

STARÁ SA AJ O ZVIERATÁ,. (Horár) 
  

KEĎ KONÍKA BOLÍ BRUCHO, 

KEĎ MÁ MAČKA CHORÉ UCHO, 

KEĎ AJ PSÍK NÁM OCHORIE,  

KTO ICH LIEČI? KTO TO VIE? (Zverolekár) 

 

STARÁ SA O KOMÍNY, AKO VLÁDZE. 

CELÝ JE ČIERNY OD ŠPINY, 

NA SEBE  MÁ SADZE. (Kominár) 

 

NEBOJÍ SA VETRA, 

KEĎ SA MORE VLNÍ. 

S KORMIDLOM SA IHRÁ, 

RIADI KORÁB PLNÝ. (Námorník) 

 

POD  LUPOU  MÁ  CELÝ  SVET, 

KTORÝ  STÁLE  SKÚMA. 

ZAPÍŠE  SI  OBJAV  HNEĎ, 

NEUSTÁLE  DUMÁ. (Vedec) 



PRÍLOHA č. 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


