
Tematické aktivity pre deti MŠ 

Týždeň: Od     25.5.2020                   do 29.5.2020 
 

Zdravotné cvičenie  

na celý týždeň: 

 

Názov: VLAK 

 

Zameranie: upevnenie krčnej chrbtice, posilniť dolné končatiny 

 

Postup:    

 

IDEME,IDEME DO LESA, 

(chôdza s dlhými krokmi) 

 

ZLÁMALI SA NÁM KOLESÁ. 

(chôdza v podrepe s predpažovaním  

a zapažovaním) 

 

IDEME, IDEME AKO VLAK, 

(poklus, predpažovať a skrčovať predpažmo) 

 

RÝCHLEJŠIE LETÍME AKO VTÁK. 

(beh s upažením) 

 

  

                   

 

 

 

 

 



Deň: PONDELOK            25.5.2020 

Zdravotné cvičenie: VLAK 

1.AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

Dopravné prostriedky  

Počúvanie piesní o dopravných prostriedkoch 

Spoznávať dopravné prostriedky, vedieť ich pomenovať 

 

Vypočujeme si piesne o dopravných prostriedkoch, ktoré 

posielame cez youtube a do spoločnej skupiny: 

1. Pieseň: 

dopravné prostriedky.html
/ TU KLIKNÚŤ  / 

2. Pieseň:  

            
výlet.html

/ TU KLIKNÚŤ / 

 

Porozprávame sa o dopravných prostriedkoch z piesní. 

Dopravné prostriedky  

Bezpečnosť na ceste  

Oboznámenie sa s dopravnými prostriedkami  

 

Po vypočutí piesní z prvej aktivity si deti teraz zopakujú dopravné 

prostriedky pomocou obrázka, ktorý posielame v (prílohe 

č.1).Opýtame sa ich, ktoré dopravné prostriedky už videli a či 

vedia, kde sa pohybujú ( po koľajniciach, ceste, vo vzduchu, vo 

vode).  

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1  



Deň: UTOROK            26.5.2020 

Zdravotné cvičenie: VLAK 

 

1.AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

Pracovný list: 

 

 

 

2. AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

 

Práca s pracovným listom  

Dopravné značky 

Oboznámiť sa s niektorými dopravnými značkami 

 

V( prílohe č.2) posielame najznámejšie dopravné značky. S deťmi 

sa o nich porozprávame, čo znamenajú, či sú pre vodičov, 

cyklistov alebo pre chodcov. Nakoniec si môžeme vyfarbiť 

pracovný list podľa pokynov, ktorý posielame v (príloheč.3).  

 

Príloha č.2, č.3 

 

 

 

Vyčítanka- Slnko vyšlo, slnko svieti  

Dopravné značky  

Naučiť sa vyčítanku a vytlieskať ju na slabiky  

 

 

V (prílohe č. 4) posielame pracovný list, v ktorom je znázornená 

krátka vyčítanka, ktorú sa môžu deti naučiť a vytlieskať slová na 

slabiky. Na obrázku je aj vláčik, ktorý jazdí po koľajniciach a za 

rušňom sú vagóny. Úlohou deti bude vyfarbiť toľko vagónikov, 

koľko majú rokov.  

.  

 

 

 

 

Príloha č.4 

 



Deň: STREDA             27.5.2020 

Zdravotné cvičenie: VLAK 

1.AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

 

2. AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

Práca s pracovným listom- Lietadielko  

Dopravné prostriedky  

Rozvíjať grafomotoriku, precvičiť si horný oblúk  

 

Deti motivujeme krátkou hádankou: 

 

Do výšin až hore mieri, pilotovi svojmu verí. 

 Letí ponad oblaky, dáva pozor na vtáky.  

Čo je to?             (LIETADLO) 

Po uhádnutí hádanky ukážeme deťom pracovný list, ktorý 

posielame v ( prílohe č.5), kde deti najprv opíšu, čo vidia na 

obrázku, v čom sedí hviezdička, čo je pod lietadlom a nakoniec si 

precvičia horný oblúk. Obrázok si môžu vymaľovať.  

Príloha č. 5 

 

SEMAFOR- vystrihovanie, maľovanie, lepenie 

Dopravné prostriedky  

Rozvíjať jemnú motoriku, upevňovať farby 

 

V (prílohe č.6) posielame návod na zhotovenie semaforu, ktorý si 

vystrihneme (malým deťom pomôžeme),vyfarbíme vodovými 

farbami na sivo- čierno. Podľa priloženej makety si vystrihneme 

z farebného papiera tri kruhy- zelený, červený a oranžový. Po 

vyschnutí farby kruhy nalepíme- hore červený, v strede oranžový 

a dole zelený. 

Deťom vysvetlíme ako funguje semafor a ktorá farba čo znamená- 

červená- stoj, oranžová- pripraviť sa, zelená- choď. 

 

Príloha č.6 

 



Deň: ŠTVRTOK             28.5.2020 

Zdravotné cvičenie: VLAK 

1.AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

 

2. AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

Špeciálne dopravné prostriedky 

Dopravné prostriedky  

Oboznámiť sa so špeciálnymi dopravnými prostriedkami, poznať 

ich význam, vedieť privolať pomoc 

 

V (prílohe č.7) máme obrázky špeciálnych dopravných 

prostriedkov- sanitka, hasičské auto a policajné auto.  

Deťom kladieme otázky:  

 Vieš pomenovať tieto dopravné prostriedky? 

 Kedy sa používa hasičské auto? 

  Načo slúži policajné auto? 

 Kto sa vozí v sanitke? 

Deti oboznámime aj s tým, že keď potrebujeme pomoc voláme  na 

číslo 112,samozrejme im nepovieme, že 112,ale číslo 1,číslo1 

a číslo2,ukážeme im to aj na telefóne, mobile. 

 

Príloha č.7 

 

Práca s pracovným listom  

Dopravné prostriedky  

Rozvíjať grafomotoriku, logiku  

 

V prvej aktivite sa deti oboznámili so špeciálnymi dopravnými 

prostriedkami. V pracovnom liste ich pomenujú, povedia čím sa 

odlišujú, kde ich videli a načo nám slúžia. Obrázok si môžu 

vyfarbiť podľa obrázkov z prvej aktivity. Pracovný list posielame 

v (prílohe č.8). 

 

 

 

Príloha  č.8  



Deň: PIATOK                   29.5.2020 

Zdravotné cvičenie: VLAK  

1.AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

Nácvik básne- SEMAFÓR 

Dopravné prostriedky 

Rozvíjanie slovnej zásoby, zreteľná a správna výslovnosť 

 

Deti motivujeme semaforom, ktorý sme si zhotovili v stredu, 

ukážeme im ho a povieme,teraz sa o ňom naučíme krátku 

básničku.  

Pozor, Peter, pozor Katka, 

teraz príde križovatka! 

Ulica to nie je dvor, 

cesty stráži semafor. 

 

A ten pánko oceľový, 

hoci Vás aj neosloví, 

na hlave má oči tri. 

Púšťa iba na zelenú, 

počkajte kým naskočí. 

 

Dopravné prostriedky podľa miesta pohybu  

Dopravné prostriedky  

Rozvíjať grafomotoriku, logické myslenie, nalepovanie 

 

Deti sa počas celého týždňa mohli oboznámiť a naučiť, aké 

dopravné prostriedky existujú, načo nám slúžia. Dnes si ešte 

precvičia, kde sa jednotlivé prostriedky môžu pohybovať. Ako 

(prílohu č.9) posielame výkres, na ktorý si deti dokreslia obrázok 

podľa vlastnej fantázie, alebo podľa obrázka, ktorý tiež posielame 

v (prílohe č.9).  Po dokreslení si vyfarbia makety dopravných 

prostriedkov, ktoré posielame a dolepia ich na miesto, kam patria 

( lietadlo- obloha, vlak- koľajnice).  

 

Príloha č.9  



Príloha č.1  

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2 

 

 

 

 



Príloha č.3 

 

 

 

 



Príloha č.4 

 

 

 



Príloha č.5  

 

 



Príloha č. 6  

 

 

            

  



Príloha č.7  

 

 

 

 

 



Príloha č.8  

 

 

 



Príloha č.9  

 

 

 

 

 

 


