
Tematické aktivity pre deti MŠ 

Týždeň: Od   6.4.2020                                    do   9.4.2020 

 

Zdravotné cvičenie  

na celý týždeň: 

 

Názov: IKA – TIKA GYMNASTIKA 

 

Zameranie: Zvýšiť ohybnosť chrbtice a svalstvo horných a 

dolných končatín. 

 

Postup: : IKA – TIKA GYMNASTIKA, 

ZHLBOKA SA DOBRE DÝCHA. 

(v stoji spojnom upažiť skrčmo, vzpažiť, nádych, predklon, 

výdych) 

RAZ – DVA, RAZ – DVA,NA ORNICI  BRÁZDA, 

(pochod na mieste, zdôrazniť prácu paží a držanie tela) 

PO NEJ DROBČÍ JARABICA  A NA KONCI  OTOČÍ SA. 

(poskoky znožmo vpred, na konci poskokmi obrat o 360°) 

VYSOKO JE SLNKO, HLBOKO JE ZRNKO, 

(stoj spojný, vzpažiť von, pohľad na ruky, drep) 

CEZ RIEKU JE MOST, CVIČILI  SME DOSŤ. 

(vzpor drepom, výskok do stoja)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deň: PONDELOK               6.4. 2020 

Zdravotné cvičenie: IKA- TIKA GYMNASTIKA 

 

1.Aktivita 

 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

 

2. Aktivita 

 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

Čo už všetko poznám a viem  

 

Vymenuj- spoločenská hra  

Opakovanie, rozvíjanie slovnej zásoby  

 

Hra je určená aj pre malé deti, v ktorej môžu deťúrence ukázať, 

čo všetko už vedia a poznajú, prípadne sa môžu vďaka hre naučiť 

niečo nové. Deti si zopakujú alebo naučia sa napr. aké poznáme 

domáce zvieratká, ročné obdobia, povolania, dni v týždni, 

zelenina, kvety, farby, štáty, nápoje, hudobné nástroje, mestá, 

planéty, ovocie a iné. Neváhajte a zahrajte sa a strávte tak 

príjemné chvíle so svojimi detičkami. Všetko čo k tejto hre 

budete potrebovať je hracia kocka. 

Viď. Príloha č.1 

 

Spev piesne 

 

Fašiangy, Turíce…  

Spievať  pieseň o Veľkej noci  

 

Keďže sa blíži Veľká noc, pripravili sme si pre Vás túto pieseň.  

1.Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, 

kto nemá kožuška zima mu bude. 

2.Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, 

dajte mi slaninky, nech sa popasiem. 

/ Melódiu piesne preposielame  aj cez Messenger. / 

Fasiangy-Turice...Jarmila-Z..mp3
  (dvojitým kliknutím spustite pesničku) 

 



Deň: UTOROK              7.4.2020 

Zdravotné cvičenie: IKA- TIKA GYMNASTIKA 

 

1.Aktivita 

Názov: 

 

Cieľ aktivity: 

 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

2. Aktivita 

Názov: 

 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navliekanie korálok 

Moje šikovné rúčky  

 

Rozvíjať jemnú motoriku, trpezlivosť, presnosť, koordináciu 

pohybu, fantáziu  

 

Každé dieťa dostane korálky, z ktorých bude tvoriť podľa 

vlastnej fantázie- náramky, náhrdelníky.  

Jemná motorika je pre deti veľmi dôležitá, pretože znamená 

šikovnosť rúk a je základom pre správne písanie.  

 

Uhádneš to- hádanky  

Hádanky o jari  

 

Rozvíjať logické myslenie, pamäť  

 

Na dnes sme si pripravili hádanky o jari.  

1. Žlté ako púpava, bystré ako šidlo. Keď ho niečo vyplaší, 

šuch mamke pod krídlo. ( kuriatko) 

2. Tíško kráča po rákosí, opatrne veď je bosý. Žabky z 

neho majú strach, nechcú mu prísť pod zobák. ( bocian) 

3. Lúka plná žltých hlávok, strapatí ju jarný vánok. Keď si 

zopár vláskov chytí, urobí z nich padáčiky. (púpava) 

4. Šaty ako modré nebo,. Zvoním na deň nový, a som celý 

fialový. (zvonček) 

5. Som taká maličká, kúzelná palička, na papieri kúzla 

stváram. Presvedčte sa, že netáram, keď ma drží 

ručička.( ceruza) 

6. Radi to máme, a predsa sa na to mračíme. ( slnko)  

 Hádanku, ktorú deti uhádnu si môžu nakresliť.  

 



Deň: STREDA          8.4. 2020 

Zdravotné cvičenie: IKA- TIKA GYMNASTIKA 

1.Aktivita 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aktivita 

Názov: 

Cieľ aktivity 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

Pracovný list: 

Nácvik jarnej piesne  

Pieseň- Ja som Vám veľký pán  

Spev a spevácke činnosti  

Jar k nám už konečne zavítala a prvé jarné lúče začali ohrievať 

prírodu, aby sa zobudila zo zimného spánku. Využite s deťmi 

tento krásny čas a naučte sa spolu spievať jednoduchú a peknú 

jarnú pieseň.  

 Ja som vám veľký pán, 

   červený som tulipán. 

   Moja hlávka - kalich veľký 

   zdobí v meste parky všetky. 

Ja som vám veľký pán, 

   červený som tulipán. 

 

A my sme púpavy, 

kvitneme hneď od jari. 

Na hlavičke žlté vlasy, 

lúčina je plná krásy. 

A my sme púpavy, kvitneme hneď od jari. 

Melódiu piesne zasielame do spoločnej skupiny na Messengeri 

Ja som vam veľky pán.mp3
 

(dvojitým kliknutím spustite pesničku) 
 

Jarné kvety 

Nakresli veľa tulipánov  

Precvičiť dolný oblúk, šikmé čiary 

 

Ako motiváciu použite pieseň ,,Ja som vám veľký pán....“ vašou 

úlohou bude práca s pracovným listom.. Pri kreslení dieťa sedí 

vzpriamene, nohy má spolu a ruka leží na stole, hlavu drží rovno. 

Prosím skontrolujte správny úchop ceruzky.  

 

Viď. Príloha č.2 

 



Deň: ŠTVRTOK              9.4.2020 

Zdravotné cvičenie: IKA- TIKA GYMNASTIKA 

1.Aktivita 

Názov: 

 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

 

 

 

2. Aktivita 

Názov: 

 

Cieľ aktivity: 

 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

Nájdi rovnaké kuriatko  

Zatúlané veľkonočné kuriatko  

 

Rozvíjať pozornosť, pamäť, grafomotoriku  

 

Na pracovnom liste sú znázornené kuriatka. Úlohou deti je nájsť 

rovnaké kuriatko a rovnakou farbou ho vymaľovať. Ako 

motiváciu posielame krátku básničku o kuriatku.  

Ťuká, puká vajíčko, 

prišlo na svet slniečko. 

Kdeže by to slnko bolo? 

Kuriatko sa narodilo. 

Zobáčik a zlaté perie, 

za kvočkou sa rýchlo berie. 

O chvíľočku div sa svet, 

kuriatok je zrazu päť. 

 

Viď. Príloha č.3 

 

 

Vyfukovanie vajíčka  

Moje veľkonočné vajíčko  

 

Experimentovať s farbou, fixou, lepidlom, farebným papierom  

 

 

Posielam 3 spôsoby na výzdobu vajíčka: 

1. vymaľovať farbou 

2. vyfarbiť fixou 

3. nastrihať malé kúsky farebného papiera a celé vajíčko 

oblepiť  

Vajíčko je potrebné upevniť na drevenú špajdľu a prichytiť 

plastelínou z obidvoch strán hneď na začiatku.  

 



Pracovný list č.1 

 

 



Pracovný list č. 2 

 

 

 

 

 

 



Pracovný list č.3 

 

 


