
Tematické aktivity pre deti MŠ 

Týždeň: Od   27.4.2020                        do   30.4.2020 
 

Zdravotné cvičenie  

na celý  

 

 

Názov:                        MYŠIČKA 

Zameranie:       precvičenie svalstva celého tela  

Postup:  

TANČILA MYŠIČKA TANČILA, 

AŽ SA JEJ HLÁVKA TOČILA. 

(stoj spojný, ruky vbok, obraty drobnými krokmi, 

 krúženie hlavou) 

ZDRIEMLA SI TROŠKU, ALE LEN MÁLO, 

POVIEM VÁM, ČO SA JEJ SNÍVALO. 

(drep, hlava na kolená, ruky priložiť k lícu) 

ŽE SLNIEČKO KRÁSNE SVIETI, 

(stoj rozkročný, upažiť von) 

ŽE NA LÚKE KVITNÚ KVETY, 

(sed skrižmo skrčený a stoj so vzpažením von) 

ŽE IDE VLÁČIK ŠI, ŠI, ŠI, 

(chôdza so sprievodnými pohybmi paží) 

ŽE KMOTRIČKU NAVŠTÍVI. 

(voľná chôdza) 

ZRAZU ČOSI UDERILO 

(stoj spojný, tlesknúť vo vzpažení) 

A MYŠIČKU ZOBUDILO. 

(výskoky znožmo) 

 



 

Deň: PONDELOK        27.4.2020 

Zdravotné cvičenie: MYŠIČKA 

1.AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

 

2. AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list : 

Nácvik básne 

Moja vlasť  

Rozvíjať slovnú zásobu 

V prvej aktivite  deťom ukážete štátny znak na vlajke / príloha č.1 

/ktorý si v druhej aktivite  vyfarbia, alebo nalepia mozaiku 

.Pripravili sme krátku báseň o našej vlasti. Najprv sa ich opýtame, 

či vedia ako sa volá naša vlasť, naša dedina, či vedia vymenovať 

nejaké pamiatky v dedine, ako sa volá rieka, ktorá preteká cez 

našu dedinu.  

Slovensko je moja vlasť, 

tu chcem bývať, tu chcem rásť. 

Slovensko ja spoznať chcem, 

lebo je to krásna zem. 

 

Príloha č.1 

 

Štátny znak  

Slovenského rodu som  

Rozvíjať jemnú motoriku, grafomotoriku  

V druhej aktivite motivujte deti básničkou o rodnej zemi z prvej 

aktivity, ktorú sa môžu naučiť. Ukážeme im štátny znak, ktorý 

posielame v (prílohe č.3) a opýtame sa ich či vedia, čo je to. 

Povieme v krátkosti, že štátny znak je symbolom Slovenska, ktorý 

pozostáva z 3 farieb, opýtame sa, či vedia vymenovať farby sami. 

Deti pracujú buď s farbičkami, vodovými, temperovými farbami, 

alebo s lepidlom, kde budú trhať farebný papier a z neho tvarovať 

guličky a prilepovať ich na znak. Taktiež, kto má môže použiť 

krepový papier a výsledok práce, ako to môže vyzerať posielame 

v (prílohe č.2,3 ). 

 

Príloha č.2,3 



Deň: UTOROK  28 .4.2020 

Zdravotné cvičenie: MYŠIČKA 

1.AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

Počúvanie s porozumením 

Slovenská ľudová rozprávka- Janko Hraško  

Rozvíjanie slovnej zásoby  

 

Deťom povieme, že dnes si vypočujú krátku ľudovú rozprávku, 

ktorá sa volá Janko Hraško. Opýtame sa ich, či už takú počuli, 

keď nie, tak teraz im ju pustíme. Po vypočutí deti porozprávajú 

krátky obsah. Pomôžeme im otázkami:  

Aký bol malý Janko?( ako hrášok) 

Poznáš hrášok, kde sú schované zelené gulôčky?( v struku) 

Ku komu ho poslala mamička? ( k oteckovi), 

Čo oteckovi priniesol? (obed) 

Čo sa mu cestou stalo?( polievka sa vyliala, halušky sa 

vysypali)  

Ako pomáhal oteckovi, kým on jedol?( vošiel do ucha volovi 

a oral)  

Kto ho kúpil?( bohatý pán) 

Ako sa dostal naspäť domov?( vyhadzoval dukáty z tašky) 

Snažíme sa deťom pomôcť pri odpovedi, aby neodpovedali 

jedným slovom, ale celou vetou. Nakoniec si môžu hrášok 

nakresliť. Rozprávku posielame cez youtube:  

janko hraško.html
 / TU KLIKNÚŤ/  

 

 pod názvom : Slovenské ľudové detské rozprávky a piesne –  

Príbeh Janko Hraško pre deti na dobrú noc. 

 

Hrad – grafomotorika  

Slovenského rodu som  

Rozvíjať grafomotoriku  

 

Po vypočutí rozprávky deti motivujeme do ďalšej činnosti, 

v ktorej budú pracovať s pracovným listom. Opýtame sa ich, čo 

vidia na obrázku, či už niekedy videli nejaký hrad. Najprv deti 

dokreslia s ceruzkou lomené čiary na hradbách podľa vzoru 

a potom si obrázok môžu aj vyfarbiť. Kladieme deťom otázku, či 

vedia ako sa volá hrad v blízkom okolí našej dediny. Pracovný 

list posielame v (prílohe č.4). 

 

Príloha č.4 



 

Deň: STREDA  28 .4.2020 

Zdravotné cvičenie: MYŠIČKA 

1.AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list : 

 

2. AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

Pracovný list : 

Maľované čítanie  

Môj domov  

Rozvíjať slovnú zásobu, predčitateľskú gramotnosť  

 

Deti motivujeme k činnosti tak, že im prečítame krátky príbeh 

o našom domove./ príloha č.5 /. Mladším deťom ukážeme 

vyplnený text s obrázkami. Pomaly čítame text znovu 

a ukazujeme na obrázok, ktoré dieťa samo dopĺňa slovom. Staršie 

deti si najprv malé obrázky vystrihnú,  rodičia im pomôžu, môžu 

si ich aj vymaľovať a pomenujú, čo je na obrázku. Prečítame im 

tiež najprv celý text a potom čítame spoločne. Deti budú dopĺňať 

text slovne a obrázok do textu dolepia na správne miesto. 

Maľované čítanie posielame v( prílohe č.5). 

 

Príloha č.5 

 

Kreslenie, maľovanie makety 

Štátna vlajka 

Rozvíjať grafomotoriku, poznávať farby  

Deťom ukážeme maketu a opýtame sa ich, či vedia, čo je to? / 

príloha č.6/ Po uhádnutí ich pochválime a povieme, že vlajka je 

smutná, lebo je celá biela. Ak chceme aby bola veselá musíme ju 

vymaľovať. Opýtame sa, či vedia z akých farieb pozostáva, ak nie 

ukážeme im (predlohu č.1), ktorú posielame. Deti si ju môžu 

vymaľovať temperovými, vodovými, farbami alebo farbičkami.  

 

Príloha č. 6 ,1 

 



Deň: ŠTVRTOK  29 .4.2020 

Zdravotné cvičenie: MYŠIČKA 

1.AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AKIVITA 

Názov: 

 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

Slovenské ľudové piesne- nácvik piesne  

A ja taká dzivočka 

Rozvíjať spev, tanec  

 

Celý týždeň ukončíme veselou ľudovou piesňou, ktorú už 

niektoré deti poznajú, môžu si na ňu aj zatancovať. 

Posielame melódiu piesne cez youtube – 

 

dzivočka.html
 / TU KLIKNÚŤ / 

a prikladáme aj text piesne v( prílohe č.7). 

 

Omaľovánky 

Ľudové kroje 

 

Rozvíjať grafomotoriku, poznávať ľudové tradície  

 

Po vypočutí ľudovej piesne: A ja taká dzivočka, deťom ukážeme 

maketu, na ktorom je znázornený ľudový kroj, ktorý sa 

v minulosti používal pri tanci. Úlohou deti bude si taký kroj 

pekne vymaľovať podľa vlastnej fantázie. Maketu posielame 

v (prílohe č.8,9). 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.8, 9 

 



Príloha č. 1 

 

 

 



Príloha č.2 

 

 

Príloha č. 3 

 

 



Príloha č.4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.5 

 

Môj domov 

Keď poviem domov, je mi dobre pri    U nás doma je to tam, kam patrím, kde 

ma všetci poznajú a majú ma radi. Môžem mať na mysli náš svoju  , 

alebo svoje  Môj domov, to je všetko, čo mám rád, je to   

s krásnou záhradkou, v ktorej kvitnú jarné kvety ako   

   .Niekto má domov vo vysokých , iný pri 

žblnkotavej  ,v ktorej plavú pestrofarebné . Ďalší sa 

teší z krásnej záhradky, v ktorej má ovocné stromy ako    

  .Všetci sme doma  vo svojej vlasti, kde sa každú jar vracajú do 

hniezda pod strechu nášho . Páči sa im u nás doma v našej . 

 

 

 



Príloha č.6 

 

 

 



Príloha č. 7 

A ja taka dzivočka 

 

 

1. A ja taka dzivočka, cingi ľingi bom. 

Rada vijem pirečka, cingi ľingi bom. 

[:Rada vijem, rada dam, cingi ľingi bom, bom, bom, 

i za kalap zakladám, cingi lingi bom.:] 

 

 

2. A ja taka jak i mac, cingi ľingi bom, 

čarne oči mušim mac, cingili ľingi bom. 

[:Čarne oči mac mala, cingi ľingi, bom, bom, bom, 

ja še na ňu podala, cingi ľingi bom.:] 

 

 

3. A ty cigán šumňe hraj, cingi ľingi bom, 

na dzivčata ňežmurkaj cingi ľingi bom. 

[:Na dzivčata, na šumne, cingi ľingi bom, bom, bom, 

naj ňechodza po humňe, cingi ľingi bom.:] 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.8 

 



Príloha č.9

 


