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Úlohy pre predškolákov 

Skladanie pomocou pasteliek 

Rodič nakreslí jednoduché farebné tvary viď. obrázok, ako predlohy pre dieťa, ako stojan sa 

môže použiť odstrihnutá rolka z toalet. papiera. A dieťa už podľa nakreslenej farebnej 

predlohy skladá tvary pomocou pasteliek, fixiek. Ako predlohu môžeme nakresliť 

geometrické tvary, čísla...Touto aktivitou si dieťa rozvíja priestorovú orientáciu, pozornosť, 

sústredenosť, jemnú motoriku, rozdielnosť geomet. tvarov, rozdielnosť farieb, ďalej sa 

dieťaťa pýtame aký tvar zložilo, koľko pasteliek použilo, akej sú farby... 

 

 

 

 

 

 

Počítanie jabĺčok 

Z roliek toalet. papiera vyrobíme kmene stromov na bokoch narežeme, z farebného papiera 

vyrobíme korunu a nastriháme malé kruhy - jabĺčka viď foto. Do výroby zapojíme dieťa bude 

si rozvíjať užívateľské zručnosti (strihanie, lepenie). Ak vie napíše si čísla na kmene stromov 

a nalepí počet jabĺčok na korunu stromu od 1 - 10. A už následne hľadá, ktorý kmeň patrí ku 

korune stromu podľa čísla a počtu jabĺčok. Dieťa si rozvíja matematické predstavy: počítanie 

od 1-10 tak, ako idú za sebou; počítaním po jednej počet predmetov v skupine; určí kde je 

viac, kde je menej; odlišné znázornenie čísel a počtu. 

 

 

 

 

Slovný diktát 



diktát na rozvoj sluchového a zrakového vnímania, jemnej motoriky, pri práci na dieťati 

sledujeme správny úchop písacieho nástroja: Ceruza leží na poslednom článku prostredníka, 

pridržiava ju zhora bruško palca a ukazováka. Ukazovák nie je prehnutý, ruka je uvoľnená. 

Malíček a prstenník sú voľne pokrčené v dlani. Tento úchop umožňuje najvyššiu koordináciu 

jemných svalových skupín a plynulosť pohybu ruky po papieri. Smer horného konca ceruzy 

smeruje do oblasti medzi ramenom a lakťom, tlak je len primeraný, nie prisilný, pretože by 

znemožňoval pohyb ceruzy po papieri plynulo. Sledujeme, či sú čiary isté, plynulé a 

primerane viditeľné na papieri (zdroj MPC). Ďalej dieťa sedí vystreté, nohy vedľa seba voľne 

spustené (najlepšie aby obe chodidlá, boli celou plochou opreté o podlahu), uvoľnená ruka, 

lakeť ruky ktorou dieťa píše je položený na stole. Na uvoľnenie celej ruky od ramenného kĺbu 

až po prsty používame básničky, ktorými deti motivujeme k samotnej práci.  

ramenný kĺb: Ja pred každým písaním, vždy sa pekne postavím. (postaviť sa, vystrieť chrbát) 

                 Ruky treba rozcvičiť, na písanie pripraviť. (krúženie pažami) 

                 Od ramena cez lakeť. (krúženie ramenom, lakťom) 

                   K dlaniam až po prsty ktorých mám päť. (krúženie zápästím a ukázaním prstov) 

prsty:   Raz sa prsty hádali, akú prácu konali. 

           Palec ten je silný. (kmitanie palcom) 

          Ukazovák ten je pilný. (kmitanie ukazovákom) 

           Prostredník je najdlhší. (kmitanie prostredníkom) 

          Prstenník je najkrajší. (kmitanie prstenníkom) 

         Malíček je najmenší. (kmitanie malíčkom) 

         Rúčky, rúčky, ručičky, máte pekné prstíčky. (kmitanie všetkými prstami) 

         Máte pekné dlane, zatlieskame na ne. (potlesk) 

Diktát vyslovujeme zreteľne a jasne, cieľom je, aby dieťa porozumelo zadaniu a vykonalo 

činnosť podľa pokynov. Zadanie opakujeme podľa individuálnej potreby dieťaťa, nie však 

príliš často. 



 

 

Skladanie čísiel z lego kociek 

pri tejto aktivite je motiváciou samotné lego, všetky deti lego zbožňujú, skladajú a skladajú, 

síce väčšinou podľa vlastnej fantázií, ale teraz sa zahráme na astronautov a budeme štartovať 

raketu a na to si musíme najskôr postaviť čísla od 10 po 1 a na záver už aj samotnú raketu. 

Dieťa si bude rozvíjať pracovné zručnosti podľa jednoduchého technického náčrtu, hľadanie 

správnych farieb pre skladanie, jemnú motoriku a číselný rad od 1 po 10, pokiaľ dieťa zvládne 

môžeme ho naviesť na číselný rad od 10 po1 ako to je napr. pri tom štartovaní rakety. 

Následne s číslami môžeme pracovať tak, že rodič na zvlášť papiere napíše čísla od 1 do 10 a 

dieťa poskladané čísla prikladá ku správnemu napísanému číslu, alebo ak máte doma drevené, 

plastové čísla (môžu byť aj napísané na PET vrchnákoch), tak dieťa hľadá a prikladá k sebe 

rovnaké čísla. Rodič sa dieťaťa pýta aké číslo skladá, hľadá....  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zahrajme sa - učíme sa zábavnou formou všetci čo sme doma 

 


