
NÁZOV   TÉMY: Jar – Zrod nového života 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY: Pani Jar je tu – Veľká Noc je tu 

Náročnosť úlohy pre dieťa: Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 
I. II. Opísať znaky ročného 

obdobia Jar 

 

 

 

 

 

 

 

Dnešné počasie 

 

 

 

 

Rozlišovať  zmeny v prírode podľa jednotlivých ročných období: 

Rodičia, zopakujte s deťmi, aké ročné obdobia máme. Opýtajte sa na ročné obdobie Jar: 

- Aké máme ročné obdobie? 

- Aké je počasie? 

- Svieti už slniečko? 

- Je teplé počasie ? 

- Aké je dnešné počasie? 

Činnosti: 

I. Skupina 3-4 ročných detí zapojených do NP PRIM pracuje s obrázkom Dnešné počasie. 

Pomenujte, s deťmi, znaky aktuálneho počasia a nechajte dieťa vyfarbiť obrázok: Príloha 

č.1. 

 

II. Skupina 5-6 ročných detí zapojených do NP PRIM taktiež pracuje s obrázkom Dnešné 

počasie:  

- Pomenujte, s deťmi, znaky aktuálneho počasia; 

- Dieťa vystrihne a na domček nalepí obrázok takého počasia, aké je  dnes; 

Obrázok sa nachádza v: Prílohe č.1: 

I. II. Zapájať sa do 

recitovania riekaniek 

 

Veselé riekanky na Veľkú noc 

 

Riekanky: 

Znášajte mi, sliepky, vajká 

pre veľkonočného zajka!                                                      

Kraslice chce maľovať, 

vy môžete tancovať! 

 

Logopedické cvičenia pre obe  skupiny detí zapojených do NP PRIM (3-4 ročné a 5-6 

ročné tiež)  

Činnosti: postupne prečítajte riekanky na pracovnom liste pre detičky. Nechajte  deti 

riekanky opakovať a sledujte správnu výslovnosť.  Následne vyfarbia každú jednu 

kraslicu, korbáč a sliepočku a košík s vajíčkami: 

 

       Zo šibačky zajačik                              Vonku svieti  slniečko, namaľuje vajíčko.                                                                                       

nesie pestrý korbáčik.                          Bude pekné červené, modré a či zelené?  

Na korbáči mašlička, 

v košíku má vajíčka.                        Obrázok nájdete v  Prílohe č.2                                                                                                       



I. II.  Prostredníctvom 

grafomotorických cvičení 

precvičiť primeraný tlak a 

správny úchop ceruzky. 

 

 

 

 

Moja farbená kraslica 

 

Rozvoj správneho úchopu ceruzky u 3-4 ročných detí zapojených v NP PRIM. 

Činnosti: 

I. - Nácvik správneho úchopu ceruzky, farbičky na maľovanke kuriatka 

-  Nácvik a korekcia správneho tlaku na papier na maľovanke kuriatka: Príloha č.3; 

                                         

II. Skupina starších detí 5 -6  ročných  zapojených v NP PRIM vypracuje pracovný list, 

kde si precvičuje: 

- Deti spájajú bodky a napodobňujú písanie prvých čiar. 

 

Pracujú s pracovným  listom Kraslice: Príloha č.4; 

I. II. Počúvať 

s porozumením. 

 

 

Zvedavý Murko a Snežienka 

 

Pre obidve skupiny detí zapojených v NP PRIM, rodičia,  prečítajte rozprávku:   

Zvedavý Murko a snežienka: 

 

 



Činnosti: 

Opýtajte sa detí: 

- Aké zvieratko sa vybralo na prechádzku? 

- Ako sa volal to zvieratko? 

- Čo našiel Murko v trávičke? 

- Ako sa volá kvetinka? 

- Aké ročné obdobia pozná Murko? 

I. II. Hľadať rozdiely medzi 

obrázkami 

 

 

 

Kamarátka sliepočka 

 

 

Precvičovanie vizuálnej diferenciácie pre všetky deti zapojené do NP PRIM 

I. Deti 3-4 ročné hľadajú rozdiely medzi obrázkom sliepočky s kuriatkom. Deti môžu 

zakrúžkovať alebo ukázať prštekom. Trénujte dovtedy pokiaľ dieťa nenájde všetky 

rozdiely samo a bez chýb. 

II. Deti 5-6 ročné taktiež hľadajú rozdiely medzi obrázkami sliepočky a kuriatka. Do 

jednotlivých obdĺžnikov zapíšu koľko rozdielov našlo (správny počet je 6). Dieťa trénuje 

dovtedy pokiaľ samo nenájde všetky rozdiely samo a bez chýb: Príloha č. 5. 

 

Nezabudnite sa s vašimi prácami pochváliť pani riaditeľke na email: 

riaditelka@3msv1.sk 

 

 

Poznámky: 

I., II. – náročnosť úlohy 

ZDROJE: 

Včielka, časopis pre najmenších, ročník 59, apríl 2017, vydanie č.4 

Macko Pušík, Veľká Noc, apríl 2017, číslo 4 

Vrabček, ročník 12, marec 2011,  

BADURIKOVA Zita a kol., Metodické námety pre učiteľov a asistentov učiteľov v materských školách, učebné texty pre ďalšie vzdelávanie, 2 časť. 2006 
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PRÍLOHA č.1: 

 

 



PRÍLOHA č.2: 

 



PRÍLOHA č. 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č. 4: 

 

 

 



PRÍLOHA č. 5: 

 


