
NÁZOV   TÉMY: Život v slovenskej dedine, záhrade a rodine 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY: Niečo o vtákoch 

Náročnosť úlohy pre dieťa: Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 
I. II.  Správne vyslovovať 

mäkké spoluhlásky: 

 

Kačky  a hus 

 

 

 

 

Logopedické cvičenia pre všetky deti zapojené do NP PRIM: 

 

I. II. Precvičte s deťmi (3-4 ročné a 5-6 ročné) správnu výslovnosť na riekankách 

o kačičkách a húske: 

 

Mláčky pre kačky                                                Džús v džbáne 

Počítali včera kačky                                        Džavotala tetka hús, 

po večeri čerstvé mláčky.                             Z džbánu pila sladky džús. 

Kač- kač – kač – kač, kačičky,                        Po džúse si vzala džem, 

máčali si nožičky                                                  maškrtila celý deň. 

I. II. Dokresľovaním 

obrázka precvičovať 

vizuálnomotorickú 

koordináciu. 

 

 

 

 

 

Mamka húska 

 

 

     

 Rozvíjanie reči, predstavivosti i detí zapojených do NP PRIM 

 

I. - 3-4 ročné deti zapojené do NP PRIM mamke húske dokreslia celé telíčko, vyfarbia 

a nakreslia aj husaciu rodinku. 

 

II. - 5-6 ročné deti zapojené do NP PRIM mame húske taktiež dokreslia celé telíčko, 

vyfarbia a nakreslia aj husaciu rodinku a porozprávajú rodičom čo vedia o húskach: 

Obrázok sa nachádza v Prílohe č. 1. 

 
Nezabudnite sa s vašimi prácami pochváliť pani riaditeľke na email: 

riaditelka@3msv1.sk 

 
I. II. Na obrázkoch hľadať 

dvojice a rozdiely. 

 

Pexeso 

 

 

Aktivita pre všetky deti zapojené v NP PRIM bez vekového obmedzenia:  

mailto:riaditelka@3msv1.sk


 

 

 

 

I. II. Vyrobte si  s deťmi pexeso: 

- vytlačíte si obrázky, rozstrihnete; 

- deti môžu hrať pexeso, skladať, hľadať rozdiel a ukladať podľa veľkosti: 

Príloha č.2. 

 

 

Nezabudnite sa s vašimi prácami pochváliť pani riaditeľke na email: 

riaditelka@3msv1.sk 

I. II. Precvičovať vizuálnu 

diferenciáciu 

 

 

 

Nájdi rozdiel 

 

Precvičovanie vizuálnej diferenciácie pre všetky deti zapojené do NP PRIM: 

Príloha č. 3. 

 

I. - 3-4 ročné deti popíšu obrázok a nájdu len 6 rozdielov a vyfarbia obrázok 

II. - 5-6 ročné deti popíšu obrázok a nájdu čo najviac rozdielov na obrázku. Maximálny 

počet je 6 a vyfarbia. 

 

Poznámky: 

I., II. – náročnosť úlohy 

 

ZDROJE: 

Adamko, ročník 13, Máj 2017 

ĎURIKOVÁ Eva, Výchova bez predsudkov, 1 časť, 2006 
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PRÍLOHA č. 1: 

 

 



PRÍLOHA č. 2, 3: 

 

 


