
NÁZOV   TÉMY: Jar – Zrod nového života 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY: EKO - škôlka 

Náročnosť úlohy 
pre dieťa: 

Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 

I. II. Čítanie 

s porozumením. 

Precvičovanie 

jemnej motoriky, 

rozpoznanie farieb 

 

 

 

 

 

 

 

Náš domov – modra planéta 

 

 

Milí rodičia, tento týždeň sa zameriavame na našu planétu Zem, ako ju ochraňovať, ako sa správať 

ekologicky.  

Prečítajte deťom krátky článok o našej Zemeguli:  Zemeguľa 

 

Naša planéta Zem sa niekedy nazýva modrou planétou. Je to preto, že pri pohľade z vesmíru má 

vďaka oceánom, ktoré zaberajú dve tretiny jej povrchu, nádhernú modrú farbu. Dôvodom, prečo 

na zemeguli vôbec môžeme žiť,  je vzduch, ktorý obsahuje kyslík. Ten potrebujú na dýchanie 

ľudia aj zvieratá. Nevyhnutnou podmienkou života na Zemi je aj slnko. Zem, podobne ako ostatne 

planéty slnečnej sústavy, neustále obieha okolo slnka. Trvá jej to presne rok. Zem sa však ešte 

otáča aj okolo svojej osi. To jej zaberie 24 hodín, počas ktorých sa vystrieda deň a noc. Pohyb 

zemegule však vôbec nevnímame, pretože sa s ňou otáčame aj my a všetko okolo nás. 

 

Činnosti: 

I a II .  Obidve skupiny deti 3-4 ročné aj 5-6 ročné vymaľujú pracovný list: Príloha č.1.  

 

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

I. II. Precvičovanie 

grafomotoriky 

 

 

 

Deň Zeme – aj naša planéta má 

svoj sviatok 

 

 

Naša kamarátka planéta Zem oslavuje aj svoj sviatok. Tento sviatok sa volá – Deň Zeme. 

Oslavujeme ho každý rok 22. apríla. 

 

 
 

mailto:riaditelka@3msv1.sk


 

Činnosti:  

 I a II .  Obidve skupiny deti 3-4 ročné aj 5-6 ročné vypracujú pracovný list: Príloha č.2 

 

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

I. II.  

Prostredníctvom 

grafomotorických 

cvičení precvičiť 

primeraný tlak a 

správny úchop 

ceruzky. 

 

 

 

Všetko má svoje miesto 

 

 
 

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: 

-  vyfarbovanie pracovného listu, pomenovanie farby, kategorizáciu pojmov: 

Príloha č. 4. 

 

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

I. II. Počúvať 

s porozumením 

 

 

 

 

Obrázok z PET vrchnákov 

 

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

 

Kvietok z PET vrchnákov 

https://www.youtube.com/watch?v=V1F6CsHk4jY 

 

Včielka z PET vrchnákov 

https://www.youtube.com/watch?v=ss6MGROiWEc 
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Dúha z PET vrchnákov 

https://www.youtube.com/watch?v=GJj4N5jioE8 

Dajte Vášmu dieťaťu úlohu vytvoriť obrázok z PET vrchnákov. Nápadom sa medze nekladú. 

Radi sa potešíme zvieratku, kvetinke, autu alebo aj budove, tváričke. 

 

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

I. II. Vizuálna 

diferenciácia 

 

 

 

Poďme na brigádu 

 

Milý rodičia, prejdite sa prosím na vašej ulici, v parku, pri potoku a vyzbierajte spolu s deťmi 

odpad. Správne ho separujte a pošlite nám fotku. Budeme veľmi šťastné, že aké máme šikovné 

deti, ktoré majú radi životné prostredie ☺ 

 

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

 

Poznámky: I., II. – náročnosť úlohy 

 

ZDROJE: 

https://coloring-pages-printable.com/print/earth-day/earth-day-coloring-pages-57.html 

https://sk.pinterest.com/pin/386676317991678793/ 

https://www.pinterest.ca/pin/376543218825574594/ 

https://www.youtube.com/watch?v=V1F6CsHk4jY 

https://www.youtube.com/watch?v=ss6MGROiWEc 

https://www.youtube.com/watch?v=GJj4N5jioE8 

Macko Púšik, číslo 5, Máj 2020 

Šikovníček, Apríl 2020,  
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PRÍLOHA č.1: 

 



PRÍLOHA č.2: 

 



PRÍLOHA č. 3: 

 



 

PRÍLOHA č. 4: 

 


