
Téma týždňa: Malý záhradník 

Veková skupina: 4-6 rokov 

Pripravila pre Vás Peťka 

Aktivita: Spoločné čítanie tak, aby dieťa videlo, ako mamička prstom ukazuje smer čítania.  

                Po čítaní sa môžete zahrať na malých záhradníkov ako Ťapko s Fúzikom. (viď aktivitky nižšie) 

 

Jarné práce 
Bol pekný deň a Ťapko s Fúzikom sa vyhrievali na slniečku. Nie však dlho. Neposedný Fúzik o chvíľu vstal 

a obzeral sa po záhrade. Pri plote ho zaujala lopata, motyka a  hrable.- Fíha, mamka už začala s jarnými 

prácami na záhradke ,- usúdil a párkrát udrel motykou do zeme. Ťažká je, - poznamenal. Ukáž,- pribehol       

k nemu Ťapko a tiež udrel motykou do zeme. - Naozaj je ťažká, - povedal aj on. Vidíš, a naša mamka, 

chudinka, bude musieť sama ťakto lopotiť, - zamyslel sa Fúzik a pozrel na Ťapka. Ty myslíš, že by sme jej 

mali pomôcť? - pozrel Ťapko spýtavo na Fúzika. Myslím, že áno. Vlastne, určite áno. Sme dosť veľkí, mocní 

a sme dvaja. Dvom ide práca ľahšie od ruky, - rozhodol fúzik a motykou spravil čiary. Toto  bude moja časť 

a táto tu tvoja. Najprv všetko poriadne prekopeme a potom to pohrabeme. Robota im šla od ruky. - Mamka 

sa určite poteší, - pozrel spokojne Fúzik na obrobené hriadky. Určite sa poteší. Čo budeme robiť teraz?           

– spýtal sa Ťapko zvedavo. Teraz by sme mali zasadiť semienka. Pôdu sme pripravili, nasypeme na ňu 

semienka a slnečné lúče v nich prebudia hrášok, mrkvu, kapustu, čo len budeš chcieť, - vysvetľoval Fúzik. 

Semienka nemáme, - usúdil Ťapko. Čo by sme nemali? - povedal Fúzik a rozbehol sa do komôrky. O chvíľku 

bol späť s akýmisi vrecúškami. Hneď sa pustili do práce. Usilovne sypali obsah vrecúšok do pripravenej 

pôdy. Opatrne, starostlivo, tak, aby bola mamka spokojná. Keď boli vrecúška prázdne, posadili sa na 

slniečko, aby si oddýchli. Takto ich našla mamka Okatá. Čudovala sa, že jej chlapci spokojne sedia a do 

slniečka hľadia. Zdalo sa , že tentoraz nič nevyviedli. – že by boli chorí? - preľaklľa sa. Opatrne podišla k nim 

a starostlivo sa opýtala: - ako sa máte, chlapci ? Výborne, mamka,výborne. Kontrolujeme, či slniečko 

prebudí naše semienka, - povedal Ťapko s úsmevom. Aké semienka? – spozornela mamka Okatá. Keď Ťapko 

s Fúzikom porozprávali o svojich jarných prácach v záhradke a ukázali prázdne vrecúška od semienok, 

mamka Okatá sa začala usmievať popod fúziky. – Ach, vy moji malí šikulkovia. V tých vrecúškach neboli 

semienka, ale korenie, červená paprika, majoránka a klinčeky. Korenie? - zhíkli sklamane Ťapko s Fúzikom. 

Takže nám tu nič nevyrastie? – spýtal sa so slzami v očiach Ťapko. Isteže nie ty mudrlant. Lopotili sme úplne 

zbytočne, - hneval sa Fúzik. 

 Čo myslíte, milé deti? Skončila sa táto príhoda poriadnym výpraskom? Veru nie. Mamke Okatej bolo ľúto, 

že sa Ťapko s Fúzikom toľko napracovali. Na druhý deň spoločne kúpili semienka a pod dozorom mamky 

Okatej ich slávnostne zasadili. Potom si všetci traja sadli na lavičku a sledovali,  ako slniečko hľadká ich 

záhradku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia: 

Aktivita:  Hádanky zo záhradky 

 „Hádaj Emka hádanky! Uhádneš ich zaránky? Nehanbi sa nikoho, hneď sa pusti do toho.“  
Uhádni, čo zasadili Ťapko s fúzikom z príbehu, ktorý Ti mamička prečítala. 

 

Čo sa deti môžu naučiť? 

- Chápať symbolickému významu jednoduchých slovných spojení (hádanky) 

- Rozčleniť slovo z uhádnutej hádanky na slabiky (vytleskať) a vyčleniť jeho začiatočnú hlásku  

- Odpísať veľkým tlačeným písmom slovo uhádnutej hádanky 

Odporúčania: staršie  deti hádajú bez pomoci obrázka, v prípade potreby pozrieť obrázky. 

 

 

 

                REPA                     KAPUSTY    MRKVA                     HRÁŠOK                 CIBUĽA 

 

SUKNIČIEK MÁ VEĽMI VEĽA, 

ZABALENÁ JE V NICH CELÁ. 

PÁLI, ŠTIPE TROŠIČKA, 

KEĎ JU ČISTÍ MAMIČKA. 

ČO JE TO? 

 

............................................. 

 

ČERVENÁ SA, PRETO ASI, 

VYRÁSTLA DO TOĽKEJ KRÁSY. 

SCHOVÁM JU PRE SNEHULIAKA, 

NOVÝ NOS UŽ NAŇHO ČAKÁ. 

ČO JE TO? 

 

.................................................... 

 

HLAVY VEĽKÉ, ZELENÉ, 

PRE ZAJACA STVORENÉ. 

VRAVÍ, ŽE ICH VEĽMI ĽÚBI, 

NAJRADŠEJ MÁ CHUTNÉ HLÚBY. 

ČO JE TO? 

 

 

 

NARÁSTLA NÁM V ZÁHRADE 

PRI DREVENEJ OHRADE. 

DEDKO SA VRAJ PONAMÁHAL, 

KEĎ ZO ZEME SÁM JU ŤAHAL. 

ČO JE TO? 

 

................................................ 

 

 

ROZBALIL SOM JEDEN STRÚČIK, 

HNEĎ SOM NAŠIEL GULIEK HLÚČIK. 

JANKO HRAŠKO ICH MÁ RÁD, 

IDEM MU ICH VŠETKY DAŤ. 

ČO JE TO? 

 

................................................... 

................................................. 

 

Vieš čo to znamená, keď mamka Okatá hovorí takto Ťapkovi a Fúzikovi ? 

 Ako by som hrach na stenu hádzala  

 Hovoríš, akoby si mal horuci zemiak v ústach 

 Sedíš tu ako mrkva 



Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Aktivita: Počítame zeleninku, ktorá vyrástla Ťapkovi a Fúzikovi 

Vystrihni si zeleninku, popros mamičku o malý košíček (misku), zober si hraciu kocku z hry Človeče 

nehnevaj sa a zahraj sa. Ak nemáš tlačiareň, môžeš sa zahrať so zelenými a červenými kockami z lega. 

- Hoď kockou a pozbieraj zo záhradky toľko mrkvičiek, koľko je na kocke bodiek. 

 Hoď kockou druhý krát a pozbieraj zo záhradky toľko kapustičky, koľko je bodiek na kocke. Čoho si 

pozbieral viac (menej)?  Koľko si spolu pozbieral zeleninky? 

Čo sa deti môžu naučiť? 

- Počítať, porovnávať množstvo a riešiť kontextové úlohy, kde sa dáva spolu alebo rozdeluje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Aktivita: Sadíme semienka ako Ťapko a Fúzik z príbehu 

Deti si s pomocou rodiča vyrobia svojho kvetináčika (viď foto) a podľa kresleného návodu zasadia semienka  

Odporúčania: najrýchlejšie vyklíči jačmeň, ak chceme mať vlasatého kvetináčika. Ak chceme len pozorovať 

rast rastlinky, použijeme namočenú fazuľku alebo hrášok. 

Čo sa dieťa môže naučiť?  

- vytvorí (s pomocou rodiča) jednoduchý výrobok 

- jednoducho popíše postup zhotovenia výrobku 

- pracuje  podľa jednoduchého kresleného postupu 

- používa elementárne záhradné pracovné nástroje 

                                           



Grafomotorické cvičenie     POLIEVAME KVIETKY  

Aby nám zo semienok vyrástli kvietky, musíme sa o ne starať. 

Krhličky a kvietky si  môžeš vystrihnúť,a tak polievať kvietky každý deň.                                                                   

Vymysli si svoju vlastnú cestičku pre vodičku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Aktivita: Ako rastie semienko?      https://www.youtube.com/watch?v=Htr2_ShebF0 

Čo sa dieťa môže naučiť pozorovaním svojho semienka? 

- Uvedomí si, že klíčenie a rast rastliny sú prejavom jej života 

- Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastlinky (starostlivosť, teplo, svetlo, voda) 

- Spozná význam vody pre rastlinky 

Odporúčania: sadíme do priesvitnej nádoby, aby bolo vidieť korienky, prípadne klíčky. 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a kultúra – hudobná výchova  

Aktivita: spievame pieseň -  Semienka:   https://www.youtube.com/watch?v=pjCN0KxcuSo 

 Deti si môžu spievať a napodobňovať pieseň o raste semienok. 

Čo sa deti môžu piesňou naučiť?  

- Ako postupne zo semienka vyrastú rastlinky, stromy,... 

- Čo potrebujú rastlinky k svojmu rastu (hlinu,  vodu, slniečko ) a dobrú starostlivosť  

- Vyjadriť charakter piesní a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom 

-  

-  

Vzdelávacia oblasť : Človek a kultúra - výtvarná výchova 

Aktivita: striháme kvietky  

Nakreslite dieťaťu šablónu tulipána vo veľkosti A4 . Deti si túto šablónu môžu sami obkresľovať 

a vystrihovať. Na pohybovú hru budú potrebovať 20 kvietkov. Ak použijete farebný papier, najlepšie budú 

dvojice farieb. 

Čo sa môžu deti naučiť?       STRIHÁM,STRIHÁM TULIPÁNY, 

- Správne strihať po vyznačenej línii     VÔBEC NIE SOM UNAVENÝ. 

- Rozvíjať si jemnú motoriku, potrebnú na písanie v škole   NEVERÍ MI MAMKA MILÁ, 
ŽE DNES PRIŠLA SPRÁVNA CHVÍĽA. 

KVIETKOV MÁM UŽ DOSŤ, 

IDEM SKÁKAŤ PRE RADOSŤ. 

Vzdelávacia oblasť: Človek a zdravie: 

Aktivita: skákačka po kvietkoch 

Keď budú mať deti vystrihnutých  20 rovnakých  kvietkov , rozložia si ich v izbičke po dvojiciach rôznym 

smerom (najlepšie prilepiť páskou na podlahu). Skokmi znožmo skáču podľa smeru kvietka. Striedavé 

skákanie s rodičmi môže byť poriadna zábava.  

Čo sa deti môžu naučiť? 

- Zdokonalia si skoky znožmo (čo nie je pre všetky deti ľahké) 

- Zdokonalia si obrat okolo výškovej osi 

- Ak použijete farebný papier, menšie deti si precvičujú aj 

pomenovávanie farieb 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Htr2_ShebF0
https://www.youtube.com/watch?v=pjCN0KxcuSo


Logická úloha: POKRAČUJ VO VYFARBOVANÍ PODĽA DANÉHO PRAVIDLA 

Vedel by si z farebných skladačiek, ktoré máš doma  vytvoriť nové pravidlo? Môžeš z nich poskladať dlhého 

hada, kde sa budú striedať farby alebo tvary, alebo veľkosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budem rada, ak mi s pomocou mamičky pošleš na messenger Petra Vojtová 

foto vyriešenej úlohy, hádanky alebo foto tvojej rastlinky, ....  

Prajem všetkým veľa zdravia, opatrujte sa.  

 

 

 

 

 

 

 


