
NÁZOV   TÉMY: Jar – Zrod nového života 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY:  Moja rodina – srdce dokorán 

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

mená rodičov, súrodencov, 

vedieť rozprávať o ich 

činnosti doma a vonku. 

 

 

 

 

 

 

Ja a moja rodina 

 

 

 

 

Rodičia, zopakujte s deťmi základné údaje, aby vedelo povedať: 

 meno a priezvisko, pohlavie, adresa bydliska; 

 meno a priezvisko rodičov; 

 meno a priezvisko súrodencov; 

 vedelo rozprávať o ich činnosti doma a vonku; 

 

Činnosti: 

 Rodičia položte tieto otázky deťom: 

 Ako sa voláš? 

 Ako sa volá mamka? 

 Ako sa volá ocko 

 Kde bývaš? Poznáš aj názov ulice kde bývaš? 

 Ako sa vola brat? Ako sa volá sestra? 

 Kto žije s vami v spoločnej domácnosti? 

 

I. Skupina  detí zapojených do NP PRIM (3-4 ročné) vyfarbia pracovný list č.1 

a opakujú pomenovania jednotlivých členov rodiny - Príloha č.1. 

 

 

II. Skupina detí zapojených do NP PRIM (5-6 ročné) s pomocou rodičov 

vyplnia pracovný list. - Príloha č.2. 

 

Nezabudnite sa s vašimi prácami pochváliť pani riaditeľke na email: 

riaditelka@3msv1.sk 

 

 

mailto:riaditelka@3msv1.sk


I. II. Stimulácia 

priestorovej orientácie. 

 

Vreckový tanec 

 

Do tejto stimulácie sú zapojené obe skupiny detí zapojených do NP PRIM  (3-4 ročné 

a 5-6 ročné deti) 

 

Činnosti:  

 Rodičia, pustite si pesničku s tanečným rytmom. Ruky si vložte do vreciek 

a požiadajte dieťa, aby urobilo to isté. Ak nemá vrecká, môže si dať ruky v bok. 

Predvádzajte čo má robiť v rytmoch pesničky:  

nakláňať telo z boka na bok, 

kývať s hlavou, 

poskakovať na mieste, 

dupať nohami 

 

Výber pesničky je ľubovoľný. Cieľom je, aby deti pohybom vyjadrili hudbu, uvedomili si 

a osvojili pohyby, rôzne polohy, postoje vlastného tela. Akceptujú sa všetky tanečné 

kroky spolu s rodičmi a všetky hlučnejšie prejavy deti.  

I. II.  Prostredníctvom 

grafomotorických cvičení 

precvičiť primeraný tlak a 

správny úchop ceruzky. 

 

 

 

 

 

Farebná rodina 

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

Činnosti: 

III. - Nácvik správneho úchopu ceruzky, farbičky na maľovankách 

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

V. – Opakovanie farieb  

VI.  Príloha č.3. 

                                         

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

kde si precvičuje: 

 Dieťa si precvičuje prvé línie a čiarky 

 

Pracujú s pracovným  listom : Príloha č.4. 

 

Nezabudnite sa s vašimi prácami pochváliť pani riaditeľke na email: 

riaditelka@3msv1.sk 

mailto:riaditelka@3msv1.sk


I. II. Logopedickým 

cvičením precvičiť 

správnuvýslovnosť. 

 

 

Mamička 

 

Aktivita pre obidve skupiny deti zapojené do NP PRIM. Rodičia spolu s deťmi si 

prečítajte túto krátku básničku. Dbajte na správnu výslovnosť. 

Mamička 

 

Krásny mesiac, ajajaj, 

Všetkým mamám patrí máj. 

Ďakujem ti, moja mama, 

Že na svete nie som sama. 

Srdiečko ti svoje dám, 

Ďakujem, že nie som sám. 

Ďakujeme, že ťa máme, 

Darček ti dnes k sviatku dáme. 

Našim darom, mamička, 

Je táto krátka básnička. 

I. II. Precvičovanie 

kategorizácie . 

 

 

 

 

 

Darček pre mamičku 

 

 

Milí rodičia, spolu s deťmi, vymaľujte a pripravte srdiečka pre svoje mamičky. Fantázii 

a nápadom sa medze nekladú. Budeme veľmi radi, ak hlavne, potešíte svoje najdrahšie 

mamičky.  

 

Nezabudnite sa s vašimi prácami pochváliť pani riaditeľke na email: 

riaditelka@3msv1.sk 

 

Poznámky: I., II. – náročnosť úlohy 

 

ZDROJE: https://sk.pinterest.com/pin/496803402644988946/ 

https://www.pinterest.cl/pin/342766221632563206/ 
SILONOVA Viera. Pracovne listy k Sindelar technike. Rozvoj komunikacnych zrucnosti II diel, 2018 

Včielka, časopis pre najmenších, Máj 2017, č.5I 
IŠTOKOVÁ Katarína, precvičovanie a úlohy pre malých predškolákov, 2019 
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PRÍLOHA č.1 



PRÍLOHA č. 2 

 



PRÍLOHA č. 3 



PRÍLOHA č. 4: 

 


