
NÁZOV   TÉMY: Jar – Zrod nového života 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY: Pri potoku – pri vode 

Náročnosť úlohy 
pre dieťa: 

Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 

I. II. Precvičovanie 

grafomotoriky 

 

 

 

 

 

Kamarátka Žabka-skákačka 

 

 

Milí rodičia, tento týždeň budú nám pomáhať s úlohami naši noví kamaráti od potok, od vody. 

Každý kamarát je špeciálny a veľmi sa teší na prácu, úlohy a kopec zábavy. Dnes k nám doskákala 

naša kamarátka Žabka-skákačka. Tak šup-šup a kvaky –kvak s ňou pracovať.  

 

Činnosti: 

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

skákačky. Dieťa má nájsť a spojiť čiarou rovnaké žaby. Následne pracovný list 

vymaľuje: Príloha č.1.  

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

Dieťa pomôže žabke nájsť cestu na leknový list. Ceruzku nezdvíhame z papiera a čiaru ťaháme 

neprerušovane.: Príloha č.2. 

 

Nezabudnite sa s vašimi prácami pochváliť pani riaditeľke na email: riaditelka@3msv1.sk 

I. II. Zapájať sa do 

recitovania 

riekaniek 

 

Spievajúca studienka 

Žabka 

 

 

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

Činnosti: postupne prečítajte riekanky. Nechajte  deti riekanku opakovať a sledujte správnu 

výslovnosť.  

 

Spievajúca studienka   

Kto mi vkročil do sníčka? 

Studienkina pesnička. 

Taká pieseň so snom splýva, 

Iba keď je voda živá. 

Áno, áno, je to tak –  

Živá voda kvaky, kvak. 

Žiadne kvapky, kvaky ťap! 

Studienka je plná žiab! 

mailto:riaditelka@3msv1.sk


 

Žabka 

Ža, že, ži, žo, iž, žu, ež, až 

Žaluje sa žaba žabe,  

Že má obe oči slabé.  

Nedovidím na komáre,  

Potrebujem okuliare 

I. II.  

Prostredníctvom 

grafomotorických 

cvičení precvičiť 

primeraný tlak a 

správny úchop 

ceruzky. 

 

 

 

 

Kamarátka Korytnačka 

 

 

 

 
 

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. 3                                    

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

precvičuje: 

- Deti pomenujú zvieratko a aké farby používal pri vyfarbovaní obrázka. 

Pracujú s pracovným  listom : Príloha č 4. 

 

Nezabudnite sa s vašimi prácami pochváliť pani riaditeľke na email: riaditelka@3msv1.sk 

I. II. Počúvať 

s porozumením. 

 

 

 

 

Kamaráti od potoka 

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

pesničku na YouTube:  Dúhalka – Korytnačka Martinka: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ajur7rtUSag    

 Spievankovo – Ja som žabka, ty si žabka: 

https://www.youtube.com/watch?v=3esuek-CoVg    ; 

Dajte Vášmu dieťaťu úlohu zahrať sa na korytnačku a žabku. Spolu si zacvičte na pesničku so 

Spievankovom o žabke. V prípade, že máte doma farby na tvár, nalamujte deťom vzory 

korytnačky a žabky na tvár. 

 

Nezabudnite sa s vašimi prácami pochváliť pani riaditeľke na email: riaditelka@3msv1.sk 

mailto:riaditelka@3msv1.sk
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I. II. Vizuálna 

diferenciácia 

 

 

 

Rodinka na výlete pri potoku 

 

Deti 3-4 ročné a 5-6 ročné. Rodičia, prejdite sa deťmi v našom parku a skúste pohľadať našich 

kamarátov Žabku-skákačku pri jazierku. Sledujte, ako sa pohybuje, akú ma farbu. V prípade, že 

sa podarí, skúste spraviť fotku. Veľmi sa potešíme aj rodinným fotografiám na prechádzke pri 

potoku, pri vode. Keď máte našu kamarátku korytnačku doma, že ju chováte, veľmi sa potešíme 

aj takým fotkám. 

Nezabudnite sa s vašimi prácami pochváliť pani riaditeľke na email: riaditelka@3msv1.sk 

 

 

Poznámky: 

I., II. – náročnosť úlohy 

 

ZDROJE: 

https://www.pinterest.cl/pin/382383824602015873/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id={{default.session}}&from_amp_pin_page=true 

https://www.youtube.com/watch?v=Ajur7rtUSagwww.preucitelky.sk 

https://www.youtube.com/watch?v=3esuek-CoVg 

Macko Púšik, číslo 3, Marec 2011 

Precvičovanie úlohy pre malých školákov,2018 
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PRÍLOHA č.1: 

 

 



 

PRÍLOHA č.2: 

 



PRÍLOHA č. 3: 

 

 

  



PRÍLOHA č. 4: 

 

 

 


