
Téma týždňa: Tu bývam  

 

Názov aktivity: Skladanie domčeka 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Popis aktivity: Z farebného papiera si pripravte geometrické tvary rôznej veľkosti. Deti 

nechajte nech z nich na výkres poskladajú a nalepia domček (váš dom, alebo dom starých 

rodičov...). Popri aktivite spolu s deťmi pomenúvajte geometrické tvary a ich farby, na záver 

môžete spoločne zrátať koľko geometrických tvarov ste na domček potrebovali.  

,,Postavím si domček, 

na spodu je štvorček.  

Na strechu dám trojuholník,                                

nech nás dáždik nehnevá 

a strecha je hotová. 

Dvere ako nemá nik, 

veľký hnedý obdĺžnik. 

Uhádnite teraz deti, 

čo to na oblohe svieti? 

Je to veľký žltý kruh,  

Je to zlaté zrnko, 

Čo je to? Hm? Slnko!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov aktivity: O perníkovej chalúpke 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Popis aktivity: Spoločne si prečítajte rozprávku ,,O perníkovej chalúpke.“ Potom ukážte 

deťom obrázok perníkovej chalúpky a začnite im rozprávať príbeh o Janíčkovi a Marienke, 

ktorí sa stratili v lese a našli perníkovú chalúpku, v ktorej žila zlá ježibaba. Potom nechajte 

dieťa nech samo skúsi dorozprávať rozprávku podľa toho, čo vidí na obrázku, alebo podľa 

vlastnej fantázie. Ich príbeh môžete pomôcť deťom rozvinúť otázkami.  

 

 

 

 

Grafomotorické cvičenie:  

https://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2016/01/ciary_strecha.pdf 

 

 

 

 

 

https://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2016/01/ciary_strecha.pdf


Názov aktivity: Pohľadnica 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Popis aktivity: Keďže sa v tomto období nemôžeme stretávať so starými rodičmi a inými 

príbuznými môžeme pre nich vyrobiť aspoň milý pozdrav. Vytvorte si s deťmi tvorivé 

dielničky, prichystajte si pastelky, fixky a výkresy. Spolu s deťmi vyrobte obrázok alebo 

pohľadnicu.  Na obálku alebo pohľadnicu napíšte adresu, toho komu chcete pozdrav doručiť. 

Porozprávajte im o tom, že každý dom má svoju adresu a vďaka tomu pani poštárka vie, kam 

má zaniesť poštu. 

        

 

Názov aktivity: Prechádzka v našom meste 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť, Zdravie a pohyb 

Popis aktivity: Využite slnečné dni na prechádzky v našom meste. Počas nich môžete deti 

naučiť adresu a ukázať im známe budovy a miesta v našom meste. Počas prechádzky sa  

môžete zahrať na poštárov a vhodiť do schránky starým rodičom alebo známym odkaz, ktorý 

ste spoločne vytvorili v predchádzajúcej aktivite. 

 

Názov aktivity: Papierové mesto 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Popis aktivity: Vyrobte si s deťmi maketu nášho mesta. 

Potrebovať budete rôzne krabičky, farebný papier, nožnice, 

lepidlo a pastelky alebo fixky. Krabičky obaľte farebným 

papierom a nechajte deti nech na ne nakreslia okná, dvere, 

pomôžte im napísať o akú budovu ide. Urobte viacero budov 

napr. kostol, stanicu .... Nakoniec si spoločne vytvorte mapu 

nášho mesta, na ktorej sa deti potom môžu hrať. 

 

 

 

  

 


