
AKTIVITY NA PONDELOK 6. 4. 

AKTIVITA PTOV (Veľkonočný veniec) 

 

Ahojte kamaráti zo školského klubu,  

blíţi sa nám Veľká noc, preto si poďte s nami vytvoriť peknú výzdobu. Dnes si 

urobíme veľkonočný veniec na dvere. 

 

Budeme potrebovať:  

 papierový tanier (zakúpite v papiernictve) 

 farebné papiere 

 formičku – vajíčko 

 noţnice 

 lepidlo 

 stuţku 

Postup 

1. Do taniera vystrihnite otvor tak, ţe budete noţnicami 

sledovať jeho vnútornú líniu. 

2. Z farebných papierov pomocou pripravenej formičky 

vystrihnite 12 vajíčok. 

3. Vajíčka rovnomerne nalepte po obvode celého venca. 

4. Vrchné vajíčko ozdobte mašľou. 

5. Zo zadnej strany prilepte stuţku na zavesenie. 

6. Nechajte deti, nech vyberú miesto, kde si veniec 

zavesíte  

 

Prajeme pekné tvorenie pre šikovné ručičky.  

 

 

 

 



AKTIVITA EVOV (Pripravme si zdravý tanier) 

 

 

Zdravíme vás milé deti, 

veríme, ţe ste sa dnešné ráno zobudili v dobrej nálade a máte chuť si s nami niečo 

zdravé vykúzliť.  

Príprava : 1. zeleninový tanier – hrášok, mrkva, kukurica  

2. ovocný tanier – jablko, hrozno, čierne korenie, špáradlo  

Ak sa pozorne zapozeráte na obrázok, postup ako dosiahnuť kvetinku 

alebo korytnačku je jednoduchý.  

 

Drţíme vám palce pri tvorení a potom dobrú chuť! 

 

 

    1. 2. 

 

  



AKTIVITA VOV (Labyrint - kuriatka) 

 

Príjemný deň ţeláme všetkým.  

Skúste nám venovať trochu času a vyriešiť správne úlohu. Moţno to bude takto cez 

počítač ťaţké, no vy ste šikovné deti.Kto môţe, si labyrint vytlačí.  

Sliepočke sa zatúlali kuriatka. Pomôţte jej ich nájsť. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Veríme, ţe úlohu ste hravo vyriešili.  

Teraz môţete ešte nakresliť na papier tejto rodinke domček. 



AKTIVITY NA UTOROK 7. 4. 

AKTIVITA PTOV (Zajačik z papierovej rolky) 

 

Ahojte milí kamaráti, 

 

pokračujeme v téme Veľká noc a ideme si spraviť jednoduchú dekoráciu z rolky z 

toaletného papiera, alebo z väčších roliek z kuchynských utierok. 

Pomôcky: papierové rolky, lepidlo, farebný alebo biely papier, noţnice, fixky. 

Rolku jednoducho obalíte farebným papierom, ak nemáte, môţete pouţiť aj biely, 

ktorý si ozdobíte podľa svojej fantázie. Ak máte lepiace oči, môţete pouţiť tie, alebo 

si ich môţete jednoducho vystrihnúť, nakresliť a nalepiť.  

Ušká nalepte z vnútornej strany rolky. Fúziky môţete nakresliť alebo nalepiť z 

tenkých papierových pásikov.  

Naše šikovné deti zo školského klubu si zvykli vyrobiť celú zajačiu rodinku.  

Prajeme veľa fantázie . 

 

 

 

 

 



AKTIVITA VOV (Veľkonočné krížovky) 

 

Ahojte milé deti, 

poďme si spolu vylúštiť veľkonočné kríţovky. Dúfam, ţe s nimi nebudete mať veľké 

problémy. Ak sa vám dá, kríţovky si vytlačte.Prajeme pri ich lúštení veľa šťastia a 

zábavy!  

 

Veľkonočné krížovky 

1.    

2.      
3.     

4.      

5.      
6.      

7.      
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Legenda: 
1.orgány sluchu 
2. zimná obuv 
3.hlavná časť dňa,  
poludnie 
4. dedko a .......... 
5.materiál na učenie 
6. veľké oči 
7. muzika 

Teším sa už na  

 

Legenda: 
 
1. budova na vzdelávanie 
2. zelená plocha 
3. kabela 
4. semeno na siatie 
5. nebeské teleso 
6. plod smreka 
7. oco, ocko, .......... 
8. hradská, ulica 

 
TAJNIČKA: 

 

 



AKTIVITY NA STREDU 8. 4. 

AKTIVITA PEOV (Sadíme spolu) 

Ahojte deti!  

Je tu čas jari a s ňou spojené aj sadenie. Nevyhadzujte škrupinky od vajíčka, môţu 

vám poslúţiť ako malé, milé kvetináče na bylinky napr. paţítku.  

Potrebujete: Škrupiny od vajíčka (kusov podľa potreby), semienka (napr. paţítka), 

zeminu na sadenie, vodu a podstavce na vajíčka.  

Postup: Rozbijeme vajíčko na vrchnej časti a oslobodíme škrupinu od ţĺtka 

s bielkom. Ţĺtka s bielkom odloţíme bokom do misky. Škrupinu prepláchneme vodou 

a necháme usušiť. Pridáme zeminu potom semienka a zasypeme ich zase zeminou. 

Nezabudnite poliať trochou vody a dať na svetlé miesto napr. k oknu na parapetu. 

Škrupinkám môţete vyrobiť oči s čiernou fixkou. Svoje výtvory môţete poslať svojej 

pani vychovávateľke na mail. Budeme sa tešiť. 

Malý tip pre vás:Ţĺtka s bielkami môţete pouţiť na praţenicu- a večera je hotová! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTIVITA TVOV (Cvičenie so zvieratkami) 

 

 

Dnes sa milí kamaráti trošku rozhýbeme. 

Veď ako sa vraví, v zdravom tele, zdravý duch . Naši inštruktori v krátkom videu 

ukáţu, ako sa poriadne rozhýbať a udrţať sa vo forme. Skúste sa k nim pridať 

a môţete zavolať aj súrodenca. Bude to veselšie. Cvičenie si môţete viackrát 

zopakovať, podľa toho, koľko vládzete  

 

https://www.youtube.com/watch?v=U7JvZ-_3PJk 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=U7JvZ-_3PJk


AKTIVITA EVOV (Veľkonočný zajko – rozprávkové video) 

 

Ahojtekamaráti, 

moţno tí menší ! Nemáte chuť si pozrieť pekné video o veľkonočnom zajkovi ? 

Len sa pekne usaďte a pozrite sa, čo zaţil. Aj keď vieme, ţe v skutočnosti by sa také 

niečo nikdy nemohlo stať, v rozprávke je však všetko moţné.  

Prajeme príjemné sledovanie.  

 

Link na rozprávku: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Se8egI3P7Y 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2Se8egI3P7Y


AKTIVITY NA ŠTVRTOK 9. 4. 

AKTIVITA EVOV (Netradičné mega vajce) 

 

 

Ahojte milé deti! 

Kaţdý rok sa tradične maľujú veľkonočné kraslice. Techník je niekoľko, ale túto 

zvládnu aj prváčikovia ľavou zadnou a starší ţiaci môţu aspoň popustiť uzdu svojej 

fantázie na maximum.  

Pomôcky: akékoľvek skladačky, švihadlá, kocky, papierové rolky, vláčiková dráha, 

jednoducho čokoľvek čo nájdeš vo svojej detskej izbe. 

Postup: Uprac si izbu, aby si mal dostatočne veľký priestor na podlahe a začni tvoriť 

svoje vlastné veľkonočné mega vajce. Inšpiráciu ako môţe vyzerať vidíš na obrázku. 

Fantázii sa medze nekladú a budeme veľmi radi, ak nám pošlete aj fotky vašich 

výtvorov.  

 

Príjemnú zábavu ţeláme! 

 

  



AKTIVITA TVOV (Škôlka o stenu) 

 

 

Ahojte kamaráti ideme sa trošku rozhýbať.  

Vieme, ţe vám chýbajú loptové hry ako futbal, vybíjaná, skákanie cez švihadlo so 

spoluţiakmi.  

Skúste sa preto naučiť novú pohybovú hru: Škôlka o stenu. V priloţenom videu sa 

pozrite ako na to. 

Pomôcky: lopta, stena. 

Túto hru môţete hrať aj sami. Určite sa dobre zabavíte.  

Prajeme vám pri tom veľa zábavy . 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KwEbccnKet0&feature=emb_logo 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KwEbccnKet0&feature=emb_logo


AKTIVITA PTOV (Kuriatko s prianím) 

Milé deti, 

poďme si vytvoriť veľkonočné prianie - kuriatko. Čo na to budeme potrebovať?  

Pomôcky: biely výkres, ţltý a oranţový farebný papier, noţnice, lep,  lepiace oči, ţlté 

pierka. 

Postup:  

1. Obkresli si svoju ruku na ţltý farebný papier. Vystrihni ju.  

2. Biely výkres si priloţ do polovice vystrihnutej ruky – kuriatka a nakresli 

škrupinku vajíčka. 

3. Vystrihni bielu škrupinku z výkresu 2x.  

4. Jednu škrupinku podlep na zadnú stranu a druhú na prednú stranu 

kuriatka tak, aby sa otvárala. Napíš prianie: Veselú Veľkú noc, alebo po 

anglicky Happy Easter.  

5. Na kuriatko nalep lepiace oči, prípadne si ich vyrob z výkresu a nakresli 

obočie.  

6. Z oranţového papiera vystrihni zobáčik a nalep ho kuriatku. Kto má 

doma ţlté pierka, môţe ich nalepiť kuriatku na zadnú stranu. Pomôţe 

vám obrázok. 

7. Kuriatko je hotové  .Tešíme sa na vaše výtvory.  

 

  



AKTIVITA VOV (Osemsmerovka) 

Milí kamaráti,  

keďţe sa nám uţ nezadrţateľne blíţi Veľká noc  a vy pár dní nebudete od nás 

dostávať ţiadne aktivity, pripravili sme si pre vás ešte jednu aktivitku, ktorú máte vy, 

deti, veľmi radi. A tou je lúštenie osemsmeroviek. Nájdené slová môţete vyfarbovať 

kaţdé inou farbičkou. Ak máte moţnosť, vytlačte si ju a hurá do toho!  

Veľa zábavy pri nej!  Všetkým vám prajeme....(dokončenie v tajničke). 

D V A B K O Š Y V Z 

L V O A K Č E S Ú R 

E D E O L S Í Č S E 

I N I Č Ú S Í E A T 

D L O Č Ú S E L C E 

Z V E S L E U E I M 

O T Ľ I E K R I N Ú 

R N C O C M O D V I 

! A A K C O K O O R 

P R I A M K A P R T 

 

Nájdi v osemsmerovke pojmy: 

priamka, rozdiel, zvyšok, meter, číslica, dva, euro, číslo, súčet,  súčin, rovnica, 

podiel, úsečka, bod, tri, kocka, osem 

 

Tajnička:...................................................................... 

 

 


