
Téma týždňa : Maľované vajíčko  

Vypracovala : Mirka Ď. 

1. Jazyk a komunikácia : 
Cieľ : Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia. 
 


Deti motivujeme  rozprávkou  Bolo raz jedno teliatko  - Veľkonočné vajíčko : 

zdroj :Youtube :


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


S deťmi sa porozprávame , o čom bol príbeh , pokladáme im rôzne otázky vyplývajúce z 
rozprávky  . 

Dbáme na to , aby deti pri odpovedaní  vyslovovali  zreteľne , správne a plynule všetky hlásky a 
hláskové skupiny . Deti nabádame k tomu , aby formulovali správne jednoduché vety  pri 
odpovediach.


Vysvetlíme deťom , kedy sa vajíčka  maľujú, a prečo sa maľujú . Porozprávame deťom , že sa 
blížia sviatky veľkej noci . Deťom môžme navrhnúť , že si také veľkonočné vajjíčko vyrobíme počas 
týždňa. 


2. Človek a príroda  
Cieľ : Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín.


Pôjdeme sa s deťmi poprechádzať okolo domu ( samozrejme s rúškom ), a budeme pozorovať 
ktoré jarné kvietky nám v okolí už narástli . Doma si ich môžeme nakresliť . Ak máme možnosť , 
môžeme si ísť nazbierať medvedí cesnak , alebo podbeľ - deťom vysvetlíme, že sa tieto kvietky 
môžu trhať , na čo slúžia . Spoločne si ich môžeme usušiť a urobiť z nich čajík . ( z medvedieho 
cesnaku zasa môžeme spolu s deťmi niečo uvariť  ) .


3.Človek a svet práce : 
Cieľ : Dieťa používa predmety dennej potreby v domácnosti :

Zdroj : Zázračný ateliér TV

pomôcky : panvica , tanier , príbor , vajíčka , paprika , zelenina, chlieb 


Keďže ide Veľká noc a my si chceme vyrobiť vajíčka, treba ich najprv vyfúknuť. Tak si s deťmi 
môžeme zábavnou formou vyfúknuť a priamo aj spotrebovať vajíčka ,z ktorých si urobíme raňajky/
olovrant/večeru : 


UPOZORNENIE : Nenecháme deti robiť samé , vo všetkom im pomôžeme.  

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


4. Matematika a práca s informáciami : 
Cieľ :Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.

Zdroj : minidiamondblog.sk


Spolu s deťmi môžeme počítať skladačky, kocky pri vytváraní postáv . Postup : Dieťa (alebo 
kľudne aj mamička alebo otecko )ľahne na koberec a mamička alebo otecko ho obložia 
skladačkami , kockami , čímkoľvek čo je po ruke . Potom sa dieťa opatrne zdvihne, čím vznikne 
postava . Okladať môžeme čokoľvek , zvieratká , rozne predmety v domácnosti atď. 


5. Človek a spoločnosť 
Cieľ : Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých.


Vytváranie maľovaných vajíčok .


Inšpirácia :


https://eduworld.sk/cd/redakcia/782/video-vyrobte-si-najkrajsie-kraslice-na-poslednu-chvilu


https://artmama.sme.sk/vsetko-ostatne/desat-postupov-na-zdobenie-velkonocnych-vajicok-pre-
deti-ich-rodicov


6. Umenie a kultúra  
Cieľ : Spieva piesne a riekanky


Deti môžeme naučiť rôzne riekanky a piesne k Veľkej noci : 


Riekanky: 


Farbené vajíčka 

Vajíčko červené, vajíčko zelené, 
dnes každé vajíčko je pekne sfarbené. 
Kdeže tie vajíčka odtiene vzali, 
veď farbu hnedú len spočiatku mali.


http://minidiamondblog.sk
https://eduworld.sk/cd/redakcia/782/video-vyrobte-si-najkrajsie-kraslice-na-poslednu-chvilu
https://artmama.sme.sk/vsetko-ostatne/desat-postupov-na-zdobenie-velkonocnych-vajicok-pre-deti-ich-rodicov
https://artmama.sme.sk/vsetko-ostatne/desat-postupov-na-zdobenie-velkonocnych-vajicok-pre-deti-ich-rodicov


Možno dnes sliepočky farbičky zjedli, 
možno kurz výtvarný v kuríne viedli. 
Možno, že slniečko má takú moc, 
vajíčka farbí vždy na Veľkú noc!


Šibi ryby 
 
Šibem, šibem, šibi ryby, 
môj korbáčik nemá chyby. 
Ešte vody trošička, 
daj vajíčko z košíčka.


Pieseň : 


zdroj : Youtube:


https://www.youtube.com/watch?v=_OWzDLnARf8

text: 

Poznáte zajka, čo vždy krčí nos ?  
Farbieva vajká deťom pre radosť.


A u nich doma všetci spolu 
chodia na maliarsku školu 
a zajačí šlabikár 
učia sa tam každú jar. 

Zajkovie mamka mieša farbičky, 
zajkovie ocko plní mištičky. 
A malá sestra varí slíže, 
malý braček štetce líže, 
veľká sestra, ktorá prišla, 
všetkým vzorky vymýšľa. 

Tak farbí vajcia celá rodina, 
keď kvitnú kvietky a jar začína. 
A všetky štetce, všetky labky 
maľujú, veď čas je krátky, 
aby bolo vajec dosť, 
všetkým deťom pre radosť! 

7. Zdravie  a pohyb : 
Cieľ : Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, skok

zdroj: Ružena Franková, Zdravotné cviky s riekankou v materskej škole


Stojíme vystretí a postupne chrbát, podľa slov riekanky, zaguľatíme a vystrieme.


https://www.youtube.com/watch?v=_OWzDLnARf8


Hore hlavu vypni hruď,


ako jedľa rovný buď.


Kto sa stále hrbatí,


ten má chrbát guľatý.


(autor: Ružena Franková) 

Pre zvyšovanie pohyblivosti chrbtice a preťahovanie svalov chrbta a zadnej strany stehien je 

dobrý cvik, známy ako mačička. Deti kľačia na kolenách a ruky majú na zemi. Chrbát 

vystierajú alebo ho gulatia. Robia tzv. hrudný predklon a hrudný záklon. Namiesto 

mačacieho chrbátika bez slov si môžu deti pri tomto cviku hovoriť aj túto riekanku:


Guľatá som malička,


volajú má loptička.


Skáčem sem a skáčem tam,


malé deti zabávam.


(autor: Ružena Franková) 

8. Grafomotorika :  
Cieľ: Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí od podložky je 
primeraná.

Zdroj : Mária Nováková Print



