
                                                                                           NÁZOV   TÉMY: Čarovný svet detí 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY: Všetky deti sveta 

Náročnosť úlohy 
pre dieťa: 

Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 

I. Spoznať 

význam sviatku 

MDD. 

 

II.Prostredníctvo

m videa, kníh, 

encyklopédií...spo

znať odlišnosť 

ľudí vo svete – 

výzor, odev, 

kultúra. 

 

 

 

  

 

 

I. Poznať 

(vnímať) rôznu 

reč. 

 

II. Rozlišovať 

a analyzovať, že 

niektorí ľudia sa 

dorozumievajú 

inými jazykmi. 

 

     

Zemeguľa pre 

všetkých 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stretnutie cudzincov 

Prekvapte deti Slávnostnými raňajkami – stačí dať kvietok do vázy, nafúknuť balón, vystrihnúť 

srdiečko pre dieťa. Porozprávajte sa s deťmi o sviatku MDD. O tom, ako si v našej vlasti žijeme 

šťastne. Máme všetko, po čom túžime: hračky, oblečenie, máme kde bývať, chodíme do školy a čo je 

hlavné – máme čo jesť!  Povedzte im, že naša zemeguľa je veľmi veľká, žije na nej veľa ľudí...detí...ale 

nie všetky deti sú šťastné....sú deti, ktoré hladujú, nemajú kde bývať, nechodia do školy... 

Pozrite si nasledujúce video:  

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

Činnosti: 

• Spýtajte sa ich – O čom snívajú deti v Afrike? 

• Komunikujte o deťoch z iných krajín sveta, o ich živote, hrách a najmä o výzore, ktorý je 

typický pre jednotlivé rasy – Číňan, Eskimák, Indián, Černoch: 

https://www.google.com/search?q=deti+r%C3%B4znej+farby+pleti&oq=deti+r%C3%B4znej+farb

y+pleti&aqs=chrome..69i57.11627j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8; 

• Vyhľadajte deti s rôznou farbou pleti v encyklopédiách, mapách sveta...na glóbuse;                                                               

• Prezrite si rodinné fotografie z dovoleniek a porovnávajte krajiny; 

• Zaspievajte si pieseň – Naša zem je guľatá: 

https://www.youtube.com/watch?v=GTE2AQ-ck6s; 

Pripomeňte deťom, že navonok sme si rozdielni, ale máme rovnaké srdiečka. 

Pokračujte v rozhovore  o tom, že detí z iných krajín sveta sa rozprávajú iným jazykom – po anglicky, 

nemecky, francúzsky, maďarsky, španielsky... 

• Zahrajte sa s deťmi: Na popletené jazyky - povedzte deťom pár príkladov : hala, bala, kala, 

mala, bala, bolo, bili... Deti môžu vymýšľať jednoduché slová: tala, toli, tili, nala, rdo, rili... 

Môžu sa samostatne pokúsiť o vtipné nezrozumiteľné texty: knyla, kuna, koma, myra, muna, 

mota... 

https://www.youtube.com/watch?v=iFzTyGacjuY
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• Zahrajte sa hru – Zmeňte svoje mená - hlásku v mene (napr.: Erika – Arika, Zojka – 

Mojka...). 

• Spýtajte sa deti, ako sa volajú ich kamaráti v MŠ – Miňko, Omar, Rosita... 

• Skúste poprosiť staršie deti, aby Vám niečo povedali v anglickom jazyku (krúžok AJ) 

• Naučte ich - pozdraviť sa „Ahoj“ -Anglicky – Hello, 

                                                   -Francúzsky – Bonjour, 

                                                   -Španielsky – Hola, 

                                                   -Taliansky – Ciau. 

•                 - rozlúčiť sa  -Slováci – podaním ruky, 

                                     -Eskimáci – dotyk nosom, 

                                     -Japonci – spojiť ruky k modlitbe a ukloniť sa, 

                                     -Indiáni – ruky prekrížiť dox – dlane na ramená – úklon, 

                                     -Francúzi – štyri bozky na obe líčka. 

• Zaspievajte si pieseň – Afrika čierna: 

https://www.youtube.com/watch?v=mArsZJbfzYU; 

• Zaspievajte slovenskú vtipnú pieseň – Sedí mucha na stene, pri opakovaní zmeňte hlásku – 

Šaďa macha...., Šidi michi..., 

• Večer si pozrite indiánsku rozprávku – Malý indiánik: 

https://www.veselerozpravky.sk/indianske-rozpravky/; 

I. Postaviť stavbu 

z primeraného 

množstva (do 6) 

podľa fantázie. 

II. Postaviť stavbu 

z primeraného 

množstva (do 10) 

podľa vlastnej 

fantázie, reálnej 

a obrázkovej 

 

Môj dom – môj hrad 

 

 

 

 

 

Kto – kde býva?  

 

 

 

Deťom povedzte riekanku:      Postavím si dom. 

                                                 Veľa deti bude v ňom. 

                                                 V jednom ja som Katka, 

                                                 v druhom moja kamarátka. 

                                                 Je tu veru veľa miesta, 

                                                 všetky deti sa sem zmestia. 

V rozhovore pokračujte...Povedzte deťom, že každý človek na svete má miesto, kde sa rád vracia, 

kde žije s ľuďmi, ktorých má rád. Niekto žije v dome, bytovke... 

V Afrike si poradili s horúcim slnkom –niektorí Afričania majú domy z hliny pokryté slamou, indiáni 

veľa cestovali, domy- stany –tee- pee – nosili so sebou... Eskimáci, kde je stále zima, stávajú domy 

zo snehu bez okien – sú to iglu... Pozrite si obrázky: 

https://www.youtube.com/watch?v=mArsZJbfzYU
https://www.veselerozpravky.sk/indianske-rozpravky/


predlohy a na 

danú tému. 

 

 

 

 

 

https://www.legalsoft.sk/deti-sveta.html; 

https://eduworld.sk/cd/nl/794/portrety-deti-z-celeho-sveta-a-miesta-kde-spavaju; 

Činnosti: 

• I.: Nechajte mladšie deti, postaviť - domy, bytovky, sídliská z primeraného množstva do 6 – 

farebné kocky, Lego... 

                                                                      - podľa fantázie - veže, ohrady, garáže... 

• II: Staršie deti, postavia stavby z obrázkovej predlohy na danú tému, podľa fantázie – s 

použitím stavebnice, Lego, papierové škatule... 

 
                                                              - africké domy, iglu, indiánske stany...dotvoriť ich 

rôznym materiálom... 

• II.: Usmernite staršie deti pokynom – Postavte kocky na seba, aby sa dotýkali celými 

stenami – zhotovte tzn. Plán stavby - PRÍLOHA č.  1. 

 

• Staršie deti môžete postaviť stavby s rôznofarebnými stenami – napr.: spredu -žlté, zľava -

zelené, sprava –modré: 

 
 

https://www.legalsoft.sk/deti-sveta.html
https://eduworld.sk/cd/nl/794/portrety-deti-z-celeho-sveta-a-miesta-kde-spavaju


• Pri stavaní stavieb využite rôznych panáčikov, černoškov a „Nasťahujte ich do domčekov“ 

Prácu stavby odfoťte a pošlite na emailovú adresu:  riaditelka@3msv1.sk; 

• Spoločne, so svojimi kamarátmi: Zo sídliska si zacvičte: 

                           Kamaráta mám, čo len ja mu  dám. 

                           Podám pravú ručičku, zatočím sa trošičku. 

                           Kamaráta mám, čo len ja mu dám. 

                           Podám ľavú ručičku, zatočím sa trošičku. 

                           Kamaráta mám, čo len ja mu dám. 

                           Chrbátikom otočím a vysoko poskočím. 

                           Kamaráta mám, čo len ja mu dám. 

                           Zdvihnem pravú nožičku zadupkám si trošičku. 

                           Kamaráta mám, čo len ja mu dám. 

                           Po hlávke ho pohladkám, pošepkám mu, mám ťa rád. 

                           Kamaráta mám, čo len je mu dám. 

                          Podám obe ručičky a dám božtek maličký..... 

 

-Večer si pozrite Indiánsku rozprávku: Najkrajšie údolie: 

https://www.youtube.com/watch?v=hGAhC7T0OcU; 

I. Trhať 

a vytrhávať malé 

kúsky žltého 

krepového 

papiera, nalepiť 

ho na tvrdý 

podklad. 

 

 II. Pomerne 

správne strihať 

tvrdší a mäkší 

papier. 

 

I. Kresliť postavy 

detí s vystrihnutím 

 

Na všetky deti slnko 

svieti 

 

- 

Deti sveta 

 

 

 

Spýtajte sa deti: 

- Ktoré vlastnosti sa ti páčia na kamarátovi? 

- Čo všetko dokáže pre nás urobiť kamarát? 

- Koho by si nechcel za kamaráta a prečo? 

- Čo by si podaroval kamarátovi? 

 

Činnosti: Naučte sa riekanku: Slniečko náš kamarát, 

                                      chce sa s nami stále hrať. 

                                      Od rána do večera, 

                                       lúčikmi  nás zohrieva. 

• Vyrobte spolu s deťmi Slnko: I. Postup: Nakreslite kruh na výkres A3. Nechajte deti natrhať 

malé kúsky žltého papier a nalepiť ich do kruhu. Voskovkou dotvoria oči, ústa, nos...slnku 

dokreslia alebo dotvoria lúče z natrhaných kúskov žltého krepového papiera. 

 II. Postup: Zo žltého tvrdého papiera deti vystrihnú nakreslený kruh. Dierkovačkou im po obvode 

kruhu urobte dierky. Zo žltého krepového papiera nechajte deti nastrihať dostatočne hrubé pásiky. 

Tie deti prevlečú cez urobené dierky. V polovici ich prehnite a stlačte obidva konce dokopy. 

• Nakoniec slniečku nakreslite veselú tváričku. 

mailto:riaditelka@3msv1.sk
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dôležitých 

detailov - tvár, 

ruky, nohy. 

 

II. Kresliť postavy 

detí s vystrihnutím 

hlavných znakov 

s dôrazom na 

spontánny výraz – 

tvár a farba očí, 

veľkosť nosa, 

farba pokožky. 

 

I.+ II. Rozvíjať 

grafomotorické 

zručností cez 

výtvarné činnosti. 

 

 

• Slnko prilepte na veľký výkres. 

• Voskovkou, pastelkou...nakreslite okolo slnka svojich kamarátov z MŠ – chlapcov, 

dievčatá/kamarátov rôznej farby pleti, s rôznou farbou oči, s rôznou veľkosťou nosa aj 

s rôznym oblečením... 

 

• Zhotovte si v detskej izbe výstavku vašich prác... 

 

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

Večer si pozrite indiánsku rozprávku: „Indiánske slnko“ 

 

• https://www.veselerozpravky.sk/indianske-rozpravky/; 

 

I.+ II. Rozlíšiť 

medzi dobrým 

a zlým, posúdiť 

správanie 

postáv...vyjadriť, 

čo sa mu 

páči/nepáči. 

 

 

Moja najkrajšia 

rozprávka – 

O kamarátoch 

 

Spýtajte sa deti, ktorú rozprávku majú najradšej a prečo? Povedzte im, že medzi vaše obľúbené 

rozprávky – keď ste boli dieťa, patrila rozprávka Bambuľka 

 

Činnosti: 

• Pozrite si náučnú filmovú rozprávku Bambuľka (z epizódy kamaráti): 

https://www.veselerozpravky.sk/bambulka-kamarati/; 

Opýtajte sa deti: 

1. Ako sa správala Bambuľka na začiatku? 

2. Ako sa cítilo dievčatko, keď ho Bambuľka odstrčila? 

3. Ako sa cítila Bambuľka, keď sa jej nedovolili hrať? 

4. Kto vysvetľoval Bambuľke, že sa to nepatrí? 

5. Našla si Bambuľka kamarátku? 

6. Ako sa cítila? 

7. Povedz, čo je dobré/správne/ v rozprávke? 

mailto:riaditelka@3msv1.sk
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8. Povedz, čo je zlé/nesprávne/ v rozprávke? 

9. Ukáž, ako sa tváriš, keď si smutná/ý. 

10. Keďsi veselá/ý. 

Činnosti: Navrhnite deťom, aby  nakreslili - smajlíka – veselého  a vymysleli 

príbeh/situáciu, keď je kamarát veselý. 

                                                                    - smajlíka - smutného a vymysleli príbeh/situáciu, 

keď je kamarát smutný. 

• Zaspievajte si pieseň: Keď si šťastný, tlieskaj rukami: 

https://www.youtube.com/watch?v=fAOpgo8ZLvg; 

I. Vyjadriť hudbu 

spontánnym 

pohybom. 

II. 

Prostredníctvom 

videonahrávky 

imitovať pohyby, 

tvoriť aj vlastné 

pohybové 

vyjadrenie. 

 

 

 

Dnes je u nás veľký 

sviatok, dnes je 

veľká zábava... 

V závere slávnostného týždňa ich prekvapte, povedzte im: Dnes tu bude zábava, 

                                                                                           každý, nech sa zabáva! 

Činnosti: 

• Tancujte, spievajte, tlieskajte, plieskajte, zabávajte sa a oslavujte: 

https://www.youtube.com/watch?v=R0V8ilc2NhA; 

• Tvorte aj vlastné pohybové vyjadrenie hudby: 

https://www.youtube.com/watch?v=AH81rLslAz4; 

• Spýtajte sa detí:  

Čo sa deťom v priebehu týždňa najviac páčilo...prečo? 

Z čoho mali najkrajší zážitok...? 

Mamičky, oteckovia, spoločne si s vašimi deťmi užívajte MDD! Spievajte, hrajte sa s nimi, 

športujte! 

Pre deti má láska iba tri písmená Č – A – S . 

Nezabúdajte na vrúcne objatie, horúci bozk na líčko, či pohladenie po vláskoch... 

Dajte im pocit, že sú pre Vás najdôležitejšie na svete! 

• Večer si pozrite indiánsku rozprávku: Orie pierko: 

https://www.veselerozpravky.sk/indianske-rozpravky/; 

 

Poznámky: I., II. – náročnosť úlohy 

https://www.youtube.com/watch?v=fAOpgo8ZLvg
https://www.youtube.com/watch?v=R0V8ilc2NhA
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ZDROJE: 

• https://pixabay.com/sk/images/search/afrika%20deti/; 

• https://www.google.com/search?q=deti+r%C3%B4znej+farby+pleti&oq=deti+r%C3%B4znej+farby+pleti&aqs=chrome..69i57.11627j0j4&sourceid=chrome&ie=U

TF-8; 

• https://lernstuebchen-grundschule.blogspot.com/2014/03/wurfelgebaude.html?spref=pi  ; 

• https://www.youtube.com/watch?v=GTE2AQ-ck6s; 

• https://www.youtube.com/watch?v=mArsZJbfzYU; 

• https://www.veselerozpravky.sk/indianske-rozpravky/; 

• https://www.legalsoft.sk/deti-sveta.html; 

• https://eduworld.sk/cd/nl/794/portrety-deti-z-celeho-sveta-a-miesta-kde-spavaju; 

• https://www.skolkapuchov.sk/gallery/doc/multikulti-vychova.pdf; 

• https://www.youtube.com/watch?v=hGAhC7T0OcU; 

• https://nasedeticky.sk/tvorime-s-detmi/rocne-obdobia/letne-aktivity/5784/slniecko-pre-deti/; 

• https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=93282&hit=90558; 

• https://sk.pinterest.com/pin/AVrK-EL9Ykj9qk75LoUmUt8e20zs1gDYmn8PaOAURixM8rjiXzT-msk/; 

• https://www.veselerozpravky.sk/indianske-rozpravky/; 

•    https://www.veselerozpravky.sk/bambulka-kamarati/; 

• https://www.youtube.com/watch?v=fAOpgo8ZLvg; 

• https://www.youtube.com/watch?v=R0V8ilc2NhA; 

• https://www.youtube.com/watch?v=AH81rLslAz4; 

• https://www.veselerozpravky.sk/indianske-rozpravky/; 

• https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/lego-konstruirovanie-v-detskom-sadu.html ; 
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PRÍLOHA č.1. 

 

 



Ilustrácie k rozprávke: 

 



 



 



 


