
 

 

NÁZOV   TÉMY: Jar – Zrod nového života 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY:  Malí dopraváci 

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

farby. 

 

 

 

 

 

 

 

Správny chodec 

 

 

 

 

Rozlišovať farby a správne odpovedať na položené otázky.  

Rodičia prečítajte text a hravou formou pomôžte deťom osvojiť si bezpečné správanie 

v cestnej premávke. 

Hovoríme mu semafor, ale jeho správne pomenovanie je – svetelné signalizačné 

zariadenie. Veľmi ťažké meno, však? Semafor je strážcom križovatky. Na všetky autá, 

električky i autobusy bliká svojimi farebnými očkami:  

- Zelenými, 

- Oranžovým 

- A červeným. 

Pre chodcov, má semafor iba dve znamenia: zelené a červené. Je trochu iný ako pre 

autá – má panáčikov. Jeden stoji ako vojak, druhý kráča ako pešiak.  

 

 Rodičia, zopakujte s deťmi: 

- Čo je to semafor? 

- Koho strážca je semafor? 

- Aké farby má semafor pre autá? 

- Aké farby ma semafor pre chodcov?   

- Aký panáčik je na semafore pre chodcov.? 

Činnosti: 

I. a II. Skupina  detí zapojených do NP PRIM nakreslí obrázok semafora 

Nezabudnite sa s vašimi prácami pochváliť pani riaditeľke na email: 

riaditelka@3msv1.sk 

I. II. Zapájať sa do 

recitovania riekaniek. 

 

 

 

Veselý vláčik 

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

ročné tiež)  

Činnosti: postupne prečítajte riekanky pre detičky. Nechajte  deti riekanku opakovať 

a sledujte správnu výslovnosť.  

mailto:riaditelka@3msv1.sk


 

 

Ide, ide vláčik 

 

 

   Veselý vláčik                                                         Ide, ide vláčik 

Ide vláčik ši – ši – ši,                                           Ide, ide vláčik, ide, ide vlak. 

Odvezie nas k Mariši,                                         A vy mile deti, poďte nasadať. 

Od Mariši k Etele,                                               Pôjdeme mi do Popradu,    

Vezie deti veselé.                                                Kupíme si čokoládu. 

Ide cez tri tunely,                                                Pôjdeme my do Žiliny, 

Letí vláčik veselý.                                              Tešime s ana maliny. 

                                                                            Pôjdeme my do Nitry, 

                                                                             Budeme tam raz – dva - tri.  

 

I. II.  Prostredníctvom 

grafomotorických cvičení 

precvičiť primeraný tlak a 

správny úchop ceruzky. 

 

 

 

 

 

Šťastnú cestu 

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

Činnosti: 

I. - Nácvik správneho úchopu ceruzky, farbičky na maľovankách 

II. - Nácvik a korekcia správneho tlaku na papier na maľovankách 

III. – Opakovanie farieb  

IV.  Príloha č.1; 

                                     

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

list, kde si precvičuje prvé línie a čiarky: Pracujú s pracovným  listom : Príloha č.2; 

I. II. Precvičovanie 

kategorizácie . 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravné prostriedky 

Aktivita pre obidve skupiny deti: 

Deti zapojené  v NP PRIM, si pozrú pracovný list.  

I. Skupina 3-4 ročných detí zapojených do NP PRIM pomenuje aké 

dopravné prostriedky vidí na obrázkoch. 

 

II. Skupina 5-6 ročných detí zapojených do NP PRIM: 

- Pomenuje dopravné prostriedky, 

- Určí, aký dopravný prostriedok chýba v každom jednom štvorci. 

- Chýbajúci dopravný prostriedok, po správnej identifikácii a pomenovaní, 

dokreslí do krúžku. 

Pracujú s pracovným  listom : Príloha č.3 



 

 

 

Milí rodičia, pozrite si spoločne s deťmi video o dopravných prostriedkoch: 

https://www.youtube.com/watch?v=fgr9ieioW34 

 Činnosti: 

- Kde všade sa pohybujú dopravné prostriedky? 

- Ktoré dopravné prostriedky sú na vode? 

- Ktoré dopravné prostriedky sú pod vodou? 

- Ktoré dopravné prostriedky sú na ceste? 

- Ktoré dopravné prostriedky sú vo vzduchu? 

- Ktoré dopravné prostriedky lietajú vo vesmíre? 

- Nakreslite svoj obľúbený dopravný prostriedok. 

 

Nezabudnite sa s vašimi prácami pochváliť pani riaditeľke na email: 

riaditelka@3msv1.sk 

 

Poznámky: 

I., II. – náročnosť úlohy 

ZDROJE: https://www.youtube.com/watch?v=fgr9ieioW34 

SILONOVA Viera. Pracovne listy k Sindelar technike. Rozvoj komunikacnych zrucnosti II diel, 2018 

MACKO PUŠIK, Marec 2017, číslo 3 

MACKO PUŠIK, Apríl 2020, číslo 4 

https://www.google.com/search?q=semafor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjpz9iTzZDpAhVTXhUIHYp0Dl4Q_AUoAXoECBUQAw&biw=1366&bih=608 

https://www.google.com/search?q=vla%C4%8Dik+kresleny&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQv7vZzZDpAhWPNuwKHWTaBksQ2-

cCegQIABAA&oq=vla%C4%8Dik+kresleny&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAA6BggAEAUQHjoECAAQGFDcjwFY6qABYKWjAWgAcAB4AIABbYgB0wWSAQM4LjGYAQCgAQGqAQtnd3

Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=uwGrXpD2HI_tsAfktJvYBA&bih=608&biw=1349&hl=sk#imgrc=m2cC9HKLXgm0EM 
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PRÍLOHA č.1: 

 

 

 



 

 

PRÍLOHA č.2: 

 



 

 

 

PRÍLOHA č. 3: 

 


