
NÁZOV   TÉMY: Jar – Zrod nového života 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY: Máme bábätko 

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

predstavu o narodení 

dieťaťa. 

 

 

 

 

 

 

 

          Ako som bol/a  bábätko 

 

 

 

 

Milí rodičia, tento týždeň máme tému „máme bábätko“. Vysvetlite prosím detičkám 

vhodným spôsobom ako sa dieťatko narodí. Pokiaľ to už Vaše dieťa vie, tak si to zopakujte. 

Rozpovedzte mu o tom ako sa narodil/a vaša dcéra/syn. Čo všetko ste museli robiť 

s malým bábätkom. Ako ste ho kŕmili, uspávali, kočíkovali, kúpali , prebaľovali.. Ak máte 

k dispozícii fotografie Vášho dieťaťa, z tohto obdobia, ukážte mu ich a porozprávajte mu 

o tom aké Vaše dieťa bolo bábätkom. 

Zadajte dieťaťu kontrolné otázky: 

- Ako si prišiel na svet? 

- Kto ťa mal v brušku? 

- Kde si sa narodil? 

- Čo jedia bábätka? 

- Kde spí bábätko? 

 

Činnosti: 

I. Skupina 3-4 ročných detí zapojených do NP PRIM pracuje s obrázkom máme bábätko 

Pomenujte, s deťmi,  časti tela bábätka, vymyslite mu meno:  

Príloha č.1. a 2. 

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

bábätko. 

Pomenujte, s deťmi,  časti tela bábätka, vymyslite mu meno:  

Príloha č.1. a 2. 

I. II. Zapájať sa do 

recitovania riekaniek 

 

Uplakaný Maťko 

 

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 

riekanku opakovať a sledujte správnu výslovnosť.  

Prečítať riekanku z pracovného listu č. 3. 



I. II.  Prostredníctvom 

grafomotorických cvičení 

precvičiť primeraný tlak a 

správny úchop ceruzky. 

 

 

 

 

Máme bábätko 

 

Rozvoj správnej jemnej motoriky a úchop 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.  – Nácvik jemnej motoriky; 

Príloha č. 1 a 2.                                  

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

kde si precvičuje: 

- Deti pomenúvajú časti tela bábätka a vyfarbia ho. Pracujú s pracovným  listom: 

Príloha č.1 a 2. 

I. II. Počúvať 

s porozumením. 

 

 

Bábätko v perinke 

 

 

Pre obidve skupiny detí zapojených v NP PRIM, rodičia,  pozrite si videoklip 

a vypočujte si pesničku na YouTube:  Miro Jaroš – Máme bábätko: 

https://youtu.be/E1WA_WCx760   ; 

Činnosti: 

 Dajte Vášmu dieťaťu úlohu zahrať sa na mamu alebo otca. Potrebuje k tomu 

bábiku, oblečenie, plienku, fľašu. Nechajte Vaše dieťa hrať sa na starostlivosť 

o bábätko. 

Výroba bábätka v perinke 

 

Milí rodičia, vyrobte spolu s deťmi, bábätko v perinke z videa, ktoré ste si pozreli.  

Vyfarbený pracovný list č.1 a 2 -vystrihnúť perinku a bábätko. Bábätko nalepiť na 

perinku. V perinke môžete, no nemusíte, vytvoriť dierky   a navliecť cez nich šnúrku. 

 

Nezabudnite sa s vašimi prácami pochváliť pani riaditeľke na email: 

riaditelka@3msv1.sk 

https://youtu.be/E1WA_WCx760
mailto:riaditelka@3msv1.sk


I. II. Hľadať rozdiely medzi 

obrázkami 

 

 

 

 

Rodinka na výlete 

 

 

Precvičovanie vizuálnej diferenciácie pre všetky deti zapojené do NP PRIM 

 

 Deti 3-4 ročné a 5-6 ročné hľadajú rozdiely medzi obrázkom rodiny na výlete. Deti 

môžu zakrúžkovať alebo ukázať prštekom. Trénujte dovtedy pokiaľ dieťa nenájde všetky 

rozdiely samo a bez chýb – Príloha č. 4. 

Poznámky: I., II. – náročnosť úlohy 

ZDROJE: 

https://youtu.be/E1WA_WCx760 

https://m.facebook.com/groups/250115365008353?view=permalink&id=777139445639273 

www.preucitelky.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/E1WA_WCx760
https://m.facebook.com/groups/250115365008353?view=permalink&id=777139445639273
http://www.preucitelky.sk/


PRÍLOHA č.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č.2: 

 

 



 

PRÍLOHA č. 3: 

 

 



PRÍLOHA č. 4:                               

 

            


