
 

 

1. Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Názov aktivity: Môj motýlik 

Pomôcky: kúsky farebného papiera, ceruzka, maketa motýľa, nožnice, lep 

Popis aktivity:  

Na výkres nakreslíme motýľa, ktorého si vystrihneme. Farebný papier rozstrihneme na 

kúsky (malé štvorčeky). Na krídla motýľa budeme postupne dávať lep a prilepovať 

kúsky farebného papiera tak, že na koniec ceruzky omotáme kúsok farebného papiera 

a prilepíme.  

 
 

 

2. Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov aktivity: Stonožka, koľko budeš mať nôh? 

Pomôcky: štuplíky z PET fliaš, fixy 

Popis aktivity: 

Z jedného zo štuplíkov si vytvoríme hlavu stonožky. Nakreslíme jej oči, nos a ústa. 

Ostatné použijeme na nohy stonožky. Rodič dáva úlohy pre dieťa: 

• Chcel  by som stonožku s desiatimi nôžkami. (dieťa priloží ku hlave stonožky 

10 štuplíkov) 

• Chcel by som stonožku s piatimi nôžkami atď. 

 
 

3. Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Názov  aktivity: Stratení hmyz 

Pomôcky: štuplíky z PET fliaš, deka, 2 misky 

Popis aktivity: 

Porozprávame sa s deťmi o tom, aký hmyz poznáme. Následne najlepšie na zelenú deku 

(keď nemáme, použiť môžeme hociktorú farbu)  poukladáme štuplíky, ktoré budú 

predstavovať poletujúci hmyz po zelenej tráve. Misky budú predstavovať „hmyzhotely“ 

a tie umiestnime vo vzdialenosti asi meter od našej „zelenej lúky.“ Hra sa bude hrať na 

boso a úloha spočíva v tom, aby sme po jednom uchopili náš hmyz (štuplíky) medzi 



prsty nôh a premiestnili do misky, do hmyzhotela. Môžeme hrať na čas, napr. koľko 

nazbierame za 10 minút. Po ukončení hry si spočítame, koľko sme priniesli hmyz do 

hmyzhotela. Vyhráva ten, kto nazbieral viac. 

 

4. Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov aktivity: Hmyz 

Popis aktivity: 

Môžeme sa s deťmi vybrať na prechádzku do prírody a sledovať okolitý hmyz. Po 

prechádzke sa porozprávame o tom, aký hmyz sme stretli. Napríklad videla som motýľa. 

Začiatočná hláska je m, na písmeno „m“ poznám ešte hmyz ako napr. mravec.. 

Vytlieskam tieto slová a poviem koľko slabík majú. Takto pokračujeme aj s inými 

druhmi hmyzu. 

 
 

 

5. Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov aktivity: Lienka srdiečková 

Popis aktivity: https://sk.pinterest.com/pin/328270260338777632/ 

 

https://sk.pinterest.com/pin/328270260338777632/


 

 

6. Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov aktivity: Poskladám si slovíčka 

Pomôcky: štuplíky z PET fliaš, fixy 

Popis aktivity: Napíšte deťom na lístky názvy hmyzu. Na štuplíky napíšeme fixou 

písmená. Deti podľa lístka poskladajú slová.  

 

 

 

7. Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov aktivity: Príbehy o hmyze 

Popis aktivity: Prečítame deťom príbeh. 

Na lúke plnej kvetov poletoval si motýlik. Motýlik bol krásny a pestrofarebný. Ako si 

raz tak pyšne lietal popri úli včiel do jednej motýlik narazil. Motýlik sa začal 

rozkrikovať: „Čo ma nevidíš, takého krásneho motýľa?“ Včielka hneď odišla, vôbec sa 

pri tom nafúkancovi ani nezastavila. Motýlik však, keď chcel znova zlietnuť, už sa mu 

nedalo. „Čo si teraz počnem!“ povedal motýlik a zosmutnel. 

1. Dajte deťom priestor, aby príbeh samy dokončili. 

2. V príbehu sa viackrát opakovalo slovo „motýlik“ koľkokrát? Dajte do ruky deťom 

10 štuplíkov a keď bude počuť slovo „motýlik“, tak si to zráta samo. 

3. Porozprávajte sa s deťmi, aký hmyz v príbehu vystupoval a čo sa vlastne stalo. 

 

Vypracovala: Mária K.  


