
Téma týždňa: V kruhu rodiny 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Názov aktivity, hry: Naša rodina 

Popis aktivity, hry:  

1.Ukážte deťom Váš rodinný album a spoločne si ho pozerajte. 

2.Porozprávajte sa s deťmi o Vašej rodine podľa fotiek z rodinného                                                        

albumu. Pomenujte správne najbližších členov rodiny a vysvetlite                                                             

ich rodinné väzby. Správne používajte pojmy- rodičia, starí rodičia,                                                              

súrodenci. Poznať napr. pre koho sú oni vnúčik, vnučka, dcéra, syn. Kto je dedko a babka. Prečo 

majú dve babky, dvoch dedkov.  

3.Pohľadajte a ukážte deťom fotky, na ktorých ste boli vy malé deti / napr. zo škôlky /. 

Vysvetlite načo slúži rodinný album.  

 

Zdroj: rodinný album 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra- výtvarná výchova 

Názov aktivity, hry: Naša rodina 

Popis aktivity, hry:  

1.Vytvorte si výtvarnú dielničku, v ktorej budú deti kresliť na tému Naša rodina. Rozcvičte si 

s deťmi prsty. Pomôžte si krátkou básničkou: 

Pršteky si rozcvičíme, do pästičky ich skrčíme. -krčiť a vystierať prsty po jednom  

Ocka, mamu, rodinu.. nakreslíme   -kreslíme vo vzduchu hlavu, telo, ruky, nohy 

2.Deti povedia kto je ich rodina, koho budú kresliť. Zopakujte si časti ľudskej postavy. Ponúknite 
deťom vystrihnuté veľké srdce z bledého farebného papiera / môžu strihať aj deti po čiare 
v tvare srdca /. Do srdiečka budú kresliť. Usmernite ich počas kreslenia- správne držať pastelku, 
použiť viac farieb, využiť celú plochu papiera. 

3.Deti po dokončení menujú kto je na obrázku. Obrázok si vystavte.  

 

-Deti pochváľte- 

Zdroj: Farebné veľké srdce- bledý papier / aby videli kresbu /, nožnice, pastelky 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov aktivity, hry: Kto má sviatok    

Popis aktivity, hry:  

1.Ukážte deťom obrázok rodiny. Správne pomenujte členov rodiny.                                                            

Dbajte na správnu výslovnosť, zdôraznite začiatočnú hlásku v slove.                                                       

Niekto z rodiny má sviatok v máji. Dozvedia sa, ak budú dobre počúvať. 

2.Deti povedia čo je na obrázkoch. Zopakujete slovo so zdôraznením hlásky na začiatku slova. 

Odpovedajú na otázku: Čo počuješ na začiatku slova? Deti sluchom rozlíšia a odpovedia. -M- 

3.Vyhľadajú člena rodiny, kto má na začiatku slova hlásku -M- podľa sluchu i porovnaním 

písmena na začiatku slova- na obrázku rodiny. Pripomeňte, že všetky mamičky majú v máji 

sviatok. Zopakujte slovo mama a hľadajte jeho rôzne podoby-mamička, mamulienka...  

 

-Deti pochválime- 

Zdroj: Obrázok- rodina, obrázky s -M- na začiatku slova 

 

    MYŠKA                        MAČKA                                 MEDVEĎ                             
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                                                  EMIL                  ELKA            IVAN 



Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce                                                 
                                                                                                                 

Názov aktivity: Doma pomáham                           

 
Popis aktivity, hry:  
 
1.Porozprávajte sa o činnostiach, práci ktorú doma robíte. 

2.Nechajte deti porozmýšľať a povedať ako môže oni pomôcť, pri ktorých činnostiach. Napr. 

uprataním hračiek,  polievaním kvetov, poutierať prach., prípadne vonku na záhradke. 

3.Veďte deti k tomu aby Vám pomáhali a zapájajte ich do niektorých činností pravidelne. 

                                                                                                      
-Deti pochváľte za pomoc- 

                                

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda     

Názov aktivity, hry: Kytička 

Popis aktivity, hry:  

1.Počas prechádzky v prírode, s dodržaním pravidiel ohľadom                                                                         

COVID-19, spoznajte s deťmi niektoré jarné kvety- sedmokrásky  

2.Nazbierajte kytičku kvetov a spýtajte sa detí komu by ju darovali. Navrhnite ju darovať aj 

babke. Deťom vysvetlite prečo / ľúbime ju, je to Vaša mama /. 

3.Za peknú kytičku ich pochváľte a umožnite im darovať ju babke. 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov aktivity, hry: Pre mamičku 

Popis aktivity, hry:  

1.Deťom ukážte 2- 3 rôzne cestičky, ktoré urobíte na zemi napr. šnúrkou, švihadlom, špagátom. 

Na konci každej niečo nachystajte- napr. kvety, srdiečko, cukrík / umelé kvety, hračky, z papiera.  

2.Prejdú postupne po cestičkách a povedia čo na konci ktorej cestičky našli. Porovnajú ich dĺžku 

/ najdlhšia, najkratšia /a povedia po ktorej ceste by išli pre darček, ktorý by chceli darovať 

mame. Spýtajte sa čo nájdu keď pôjdu po... ceste. Pri stolíku budú v PL pracovať podľa pokynov.  

3.S deťmi opakujte básničku z PL a počas básničky vyfarbujú srdiečko a kvety.   

 

-Deti pochválime- 

Zdroj: Farebné šnúrky, švihadlo, špagát, PL Mamičkin deň, pastelky 



                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

Cestičku po ktorej ide Janko vyfarbi modrou farbičkou. Cestičku po ktorej ide Anička žltou farbičkou. 

Vyfarbi srdiečko a kytičku. 



Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb- pohyb a telesná zdatnosť 

Názov aktivity, hry: Výlet na bicykloch 

Popis aktivity, hry:  

1.Zorganizujte si s deťmi rodinný výlet na bicykloch, prípadne                                                           

kolobežke, kolieskových korčuliach. Zapojte deti do prípravy. 

2.Skontrolujte bicykle. Pripomeňte deťom bezpečnostné prvky, ktoré musia mať počas                                               

bicyklovania a zabezpečte im ich. Upozornite ich na bezpečnosť, pripomeňte im pravidlá, ktoré 

treba dodržiavať / po ktorej strane jazdíme, pozerať pred seba, počúvať zvonček../.  

3.Zaveďte deti na cyklotrasu a urobte si pekný výlet na bicykloch celá rodina. Nezabudnite na 

dodržiavanie pravidiel ohľadom COVID- 19. Šťastnú cestu. 

 

-Deti pochválime za dodržiavanie pravidiel počas bicyklovania- 

Zdroj: bicykel, bezpečnostné prvky pri bicyklovaní,  

 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia- grafomotorika    

Názov aktivity, hry: Srdiečko  

Popis aktivity, hry:  

1.Po rozcvičení prstov- ako prší dážď, povedzte deťom, že by Vás                                                            

potešilo nejaké prekvapenie. Čo keby Vám ho pripravili deti samé                                                      

k sviatku mamičiek. Prípadne to zvládnu s oteckom. 

2.Povedzte im že v škôlke by určite darček vyrábali a aby to zvládli sami, posielam im srdiečko 
na obrázku / na ďalšej strane /, ktoré zvládnu pekne vyzdobiť a Vás prekvapiť. Upozornite ich, 
aby vyfarbovali len po čiary. Držím im palce a určite to všetci zvládnu. Môžu po vyzdobení 
vystrihnúť a nalepiť na výkres- tvrdý papier. 

3.Nechajte ich vyfarbovať, dokresľovať, vystrihovať tvary a nalepovať podľa ich fantázie.  

 

-Pochváľte deti a vystavte si srdiečko- 

Zdroj: Pastelky, farebné papiere, nožnice, lepidlá.. 

 

Vypracovala: Lydka A. 

 



 

 PRE MAMIČKU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MAMA MOJA, MAMA ZLATÁ, 
KTO TÚ TVOJU PRÁCU ZRÁTA? 

VARÍŠ, ŽEHLÍŠ, PERIEŠ NÁM.  
SRDIEČKO TI Z LÁSKY DÁM. 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

PEKNÝ DEŇ MATIEK V SPOLOČNOSTI SVOJICH DETÍ 


