
 
 

 

Aktivity pre detí MŠ Štefánikova 

 

 

 Názov  aktivity:   SLNIEČKO  

 Pomôcky : Hríbiková mozaika  

                          štipce na prádlo  

        šablonka v tvare kruhu 

 

 

 

 

Deti motivujeme riekankou :  Na oblohe slnko hreje , ako mamička sa smeje. 

Pri tejto aktivite si deti precvičia jemnú motoriku zápästia, prstov  a vizuomotoriku. Hríbiky 

z mozaiky ukladajú do tvaru slniečka /aj lúče/. Ak nemáme mozaiku ako obmenu môžeme 

použiť štipce na prádlo. 

 

 

 Názov  aktivity:   Jarný náhrdelník 

 Pomôcky: 4 slamky  rôznej farby                                                                                       

                               nožnice                                                                                                 

                                         ihlu                                                                                                       

                                         jemnú elastickú niť 

 

 

 

Deti si precvičujú jemú motoriku prstov . Pri tvorbe, zhotovení náhrdelníka /náramku/  

postupujú podľa inštrukcií dospelej osoby. Nožnicami nastrihajte slamky na 1cm dlhé kúsky. 



Elastickou niťou si odmerajte obvod  náhrdelníka  bez toho, aby ste ju natiahli. Pridajte  2cm 

a odstrihnite.  Elastickú niť navleč do ihly a perly zo slamiek kolmo poprepichuj a navliekaj 

na niť. Farby striedaj. Keď je niť plná, zaviaž konce do pevných uzlíkov. Prečnievajúcu niť 

odstrihnite. Náhrdelníkom môžete potešiť nielen seba ale aj mamku alebo kamarátku. 

 

 Hudobno – pohybová hra na pieseň  „ SLNIEČKO SA ZOBUDILO „ 

Pomocou maňušky slniečka vtiahnem deti do hry na pieseň " Ako si slniečko chcelo zacvičiť 

spolu s deťmi" . 

Pomôcky : maňuška alebo plyšová hračka – slniečko 

Úlohou detí je vyjadriť obsah piesne pohybom . 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDM1KbFMSTIzYPQSLc7Jy0w90pudr1CcqFCVn

1SakpmTDwDmeQ0J&q=slnie%C4%8Dko+sa+zobudilo&rlz=1C1PRFE_enSK679SK680&oq=slnie%C4%

8Dko+&aqs=chrome.1.69i57j46j0l5.5185j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDM1KbFMSTIzYPQSLc7Jy0w90pudr1CcqFCVn1SakpmTDwDmeQ0J&q=slnie%C4%8Dko+sa+zobudilo&rlz=1C1PRFE_enSK679SK680&oq=slnie%C4%8Dko+&aqs=chrome.1.69i57j46j0l5.5185j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDM1KbFMSTIzYPQSLc7Jy0w90pudr1CcqFCVn1SakpmTDwDmeQ0J&q=slnie%C4%8Dko+sa+zobudilo&rlz=1C1PRFE_enSK679SK680&oq=slnie%C4%8Dko+&aqs=chrome.1.69i57j46j0l5.5185j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDM1KbFMSTIzYPQSLc7Jy0w90pudr1CcqFCVn1SakpmTDwDmeQ0J&q=slnie%C4%8Dko+sa+zobudilo&rlz=1C1PRFE_enSK679SK680&oq=slnie%C4%8Dko+&aqs=chrome.1.69i57j46j0l5.5185j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Názov aktivity:  Moje jarné puzzle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Názov aktivty: Prezentácia  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 Názov  aktivity:   Jar k nám letí 

Krátka báseň ako motivácia na úvod: 

 Rastlinka neveľká, tá naša priateľka, nôžky má skrčené, nevidno ju od zeme 
 Rastlinka už rastie, má prevzácne šťastie, nôžky si vystiera, pekne nimi preberá. 
 
Pracovný list: 

Obrázky vyfarbi a vystrihni, nalep ich v správnom poradí podľa toho, ako postupne zo 
semienka vyrastie rastlinka- kvietok. 

 

 

 Názov  aktivity:  Rozcvička rúk    
 
    1,   2,   3,   4,   5                  /prsty oboch rúk ukazujú počet/ 

                                      rozcvičíme prsty hneď        / kmitanie prstov/ 
                                      zatočíme, zamávame         / krúženie v zápästí, zamávanie/ 
                                      a písmenká vytrasieme.      / otrásanie rúk/ 
 

 

 
 
 

 Názov  aktivity:  Báseň   
    Po zime zas prišla jar, slnko má už teplú tvár,  
    budú kvety, zvieratká, vstáva spiaca záhradka. 

 



 Názov aktivity:  Farbami vyjadriť prichádzajúcu jar 
       
  Vyrástli dve snežienky, v snehu stoja po členky,  
  poďme nazad do zeme, vraví prvá zhrozene.  
  Vydržme len dníčkov pár, za humnami je už jar.  
 

 Názov aktivity:  Mozaika 

 

Pomôcky: výkres- papier , farebný papier, lep, ceruzka , farbičky , mištička 

 

Motivácia : Porozprávame sa s dieťaťom  o tom komu  by chcelo urobiť radosť  a ako by to 

urobilo . Navrhneme dieťaťu činnosť – vytvorenie obrázku s jarnou tematikou.  Dieťaťu dáme 

možnosti výberu aký obrázok bude chcieť vytvoriť ( slnko, kvet, mraky, tráva ...). 

 

Hlavná časť: 

-  usmerníme dieťa pri  tak aby  nakreslená prvky boli dostatočne veľké na nalepovanie 

kúskov papiera 

- predvedieme dieťaťu spôsob vytrhávania kúskov  papiera z pripravených pruhov  

- podľa zvoleného obrázku a podľa fantázie deti môžu zvoliť v rámci jedného objektu aj rôzne 

odtiene farieb ( slnko – žltá, oranžová.....) 

- kúsky papiera deti nalepujú na plochu podľa vlastnej predstavy –( hustejšie, riedšie, ....  ) 

- hotovú prácu si môžu podľa svojej fantázie dokresliť pastelkami 

 

Záver : Dieťa zhodnotí ako sa mu práca vydarila a spoločne ju umiestnime na viditeľné 

miesto ( darujeme) 

 

 

 Názov aktivity:   Prišla Jar 

 

Pomôcky : básnička – text, prezentácia ,,Voňa jari“, PC- youtube 

Motivácia:  Zarecitujeme deťom text básne:     Prišla jar 
Unavená pani zima, zložila sa k spánku, 

      na jej miesto nastúpila jar v sprievode vánku. 

 

Privolala teplé slnko, lastovičky z diaľky, 

rozhodila kvety na zem, pod kríčky fialky. 

 

Zaobliekla lesy, háje, vtákom dala noty, 

  slávik jej hneď pohotovo novú pieseň nôti. 

 

Tešíme sa, že si prišla, milá, krásna pani, 

   teplo, radosť, doniesla si, vitaj medzi nami. 

 
Postupne  sa opakujeme  jednotlivé  slohy básne, a otázkami zisťujeme ako deti chápu obrazné 

prirovnania textu. 

 

Hlavná časť :  
Prezrieme si spolu s deťmi prezentáciu , a necháme deti aby skúsili rozprávať svoje dojmy                           

z videného a svoje spomienky  na jarné obdobie. 

Po skončení vyzveme deti, aby si spomenuli čo všetko videli v prezentácii, pričom môžeme rozhovor 

obohatiť o doplňujúce otázky (prečo začínajú rastlinky rásť , kto sa vracia z teplých krajín, čo sa deje 

so stromami........).  



 

      
 

                

 
 



 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 
 



 
 

Záver:  

Simsalala - Zelená jar – pustíme deťom video pesničku pričom sa môžu spontánne zapojiť 

do pohybového  vyjadrenia obsahu piesne. 

https://www.youtube.com/watch?v=echd8od1x4w 

 

 

 Názov aktivity:  Preskakujeme mláky 

 

Pomôcky: časpopisy ( letáky, hárky papiera...) 

 

Motivácia :  

Vyzveme deti aby si s nami išli zatrénovať aby si posilnili svaly ,aby potom mali kondíciu 

behať vonku s kamarátmi: 

Urobíme krátku rozcvičku. 

 - beh na mieste 

 - tlieskanie popod zdvihnuté koleno 

 - krúženie  vystretými pažami  vpred a vzad 

  

Hlavná časť: 

 Rozložíme  časopisy na koberci v rade tak aby boli medzi nimi primerané medzery. 

Postupne predvedieme deťom jednotlivé spôsoby preskakovania 

 - preskoky znožmo ( do medzier medzi časopisy) 

 -  skok znožný nohy od seba ( časopis medzi chodidlami) , skok do medzery nohy 

     spolu.....(striedať až do konca prekážkovej dráhy) 

 - preskakovanie časopisov  znožmo  do strán 

https://www.youtube.com/watch?v=EChD8Od1x4w


 

Záver:  
Uvoľníme si  telo – vydýchame sa  ( nádych vo vzpažení , výdych predklon uvoľnenie 

-  zrelaxujeme uvoľníme  svaly na zemi – ,,handrový panák„ 

 

 Názov aktivity:  Poslúchaj ma ceruzka 

 

Pomôcky: pracovné listy( č. 2a,b) ceruzka, farbičky 

 

Motivácia:  
Ukážem deťom pracovné listy. Deti  skúsia povedať čo im táto kresba pripomína. Motivujeme 

ich tým že po dokončení si môžu postupne vyfarbiť pomedzi línie. 

  

Hlavná časť:  Precvičíme prsty rúk - ,, miesime cesto“- otváranie a zatváranie dlaní – hra na 

klavír- krúženie zápästím.... 

Predvedieme spolu s deťmi líniu kresby najprv vo vzduchu motivujeme pohyby 

prirovnávaním ( strecha, kopec.....) 

Predvedieme dieťaťu názorne  kresbu v jednom políčku a upozorníme že predloha sa nemá pri 

písaní otáčať, ale smer kresby treba prispôsobiť. 

Citlivo usmerňujeme dieťa, vedieme aby netlačilo ceruzkou. V prípade potreby necháme 

dieťa, aby si chvíľu uvoľnilo ruku. 

 

Záver: Spoločne zhodnotíme výsledok . Dieťa si obrázok postupne vyfarbuje ,tak že 

kombinuje rôzne farby  (rodič im môže pomôcť s výberom farieb s spôsobom 

vyfarbovania jednotlivých políčok) a vznikne zaujímavá dekorácia do izby alebo darček. 

 

 



 

 

   Názov aktivity:  Odkaz pre slniečko 

 

Pomôcky: Maľované čítanie, pracovný list, farbičky 

 

Motivácia:  
Porozprávame s dieťaťom o to ako sa v škole bude učiť písmenká a postupne si bude vedieť 

prečítať rôzne príbehy, písať správy , odkazy...... Vyzveme dieťa aby si s nami prečítalo 

básničku kde slnko lúštilo odkaz ktorý mu napísali mraky ( zistíme či dieťa vie význam slova 

,,odkaz“). 

 

Hlavná časť: 

- Dieťa pomenuje obrázky z textu ( navedieme ho v prípade odlišného pomenovania) 

- Čítame text ( ukazujeme prstom smer textu )a dieťa dopĺňa slová ( prečítame dvakrát) 

- Zistíme či dieťa rozumie slovám  ,, listovalo,, ...a či vie povedať  obsah básne  - dej 

básne. 

- Upriamime pozornosť na to že v básničke sa slová rýmujú, pri rozprávaní nie. Budeme 

pomaly  čítať text a dieťa sluchom hľadá rýmy. Dospelý potom ukáže- napíše (označí 

– napíše) rýmujúce sa  názorne ukáže ich prečo sa rýmujú ( vizuálnu podobnosť časti 

slova). 

- Dieťa dostane pracovný list kde napíše odkaz - dokreslí slnko k textu, dopíše písmená 

do okienok podľa predlohy básne.  

 

Záver : Dieťa zhodnotí či sa mu práca podarila, vytlačenú predlohu básne si môže vyfarbiť. 

 



  

 
 

 

 Názov aktivity:  Zumba pre deti 

Motivácia: rodičia sa zapoja z deťmi do pohybovej aktivity  

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

 

 

 Názov aktivity: Fazuľka – pokus – pozorovanie 

 
Pomôcky:  vata , namočená fazuľa, priesvitná nádoba, voda 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8


Motivácia:  
Porozprávajme sa o tom že v jari  začína príroda ožívať a v záhradkách ľudia začínajú siať              

a  sadiť rastlinky. My si dnes urobím pokus kedy si ,,podsadíme fazuľu a presvedčíme sa že je 

v nej ukrytá malá rastlinka. 

 

Hlavná časť: 

-  vysvetlíme deťom postup a necháme, aby pripravili nádobu s vatou  umiestnili po okrajoch 

fazuľky tak aby  boli zvrchu  zakryté aby mali dostatok vlahy , ale aby sme ich mohli 

pozorovať  

- umiestnime tak aby deti mali k nádobe prístup (upozorníme aby obsah z hygienických 

dôvodov  nechytali do rúk) 

- môžeme deťom pustiť video kde je zdokumentovaný rast fazuľky. 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=oFOpDT3hXv4&feature=emb_title 

 

 

 Názov aktivity: Janko a fazuľa – počúvanie rozprávky 

 

Pomôcky: text rozprávky príloha  

 

Motivácia: Rozhovor o sadení fazuliek a ich raste  

 

Hlavná časť: 

- vytvoriť prostredie kde dieťa nebude rušené  aby sa sústredilo  

- prečítať deťom text rozprávky 

- vysvetliť neznáme slová 

- bezprostredne po prečítaní poprosiť dieťa aby  sa pokúsilo porozprávať  o čom rozprávka 

bola 

- otázkami  si všímame  či dieťa si aj niektoré detaily textu  ( mená, opis predmetu...) 

 

Záver: Spoločne zhodnotíme prácu dieťaťa  

 

príloha https://www.youtube.com/watch?v=_mUbIs1yOdg 

( deti si môžu vo voľnom čase  porovnať  filmové spracovanie – v českom jazyku) 
 

 

 Názov aktivity: Prenášanie predmetov podliezaním 

 

Pomôcky: improvizované prekážky –stoličky, krabice....., stopky(mobil) 

 

Motivácia:  Športovci, hasiči...trénujú, a merajú si čas pri určitých športoch tak si to 

vyskúšame aj my. Dieťa dostáva tri pokusy a rodič mu meria čas ( môže zapisovať aby dieťa 

videlo čísla) 

 

Hlavná časť: 

Pripravíme  si prekážkovú dráhu, predmety a označíme miesto  na predmety oboznámime 

s pravidlami podliezania, odštartujeme dieťa dieťa po jednom prenáša predmety  podliezaním 

popod prekážky v rade za sebou na určené miesto po troch pokusoch zhodnotíme čas. 

 

Záver : Zhodnotíme spoločne ako sa dieťaťu darilo a či sa mu zábava páčila 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=oFOpDT3hXv4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=_mUbIs1yOdg


 Názov aktivity:  Riešenie labyrintov 

 

Pomôcky: pracovné listy ( euroobal ,fixa, ceruzka) 

 

Motivácia:  Nadviažeme na rozprávku o Jankovi a fazuli  a ukážeme deťom pracovný list                

a prosíme deti,  aby povedali čo znamená slovo labyrint. 

 

Hlavná časť: 

Na pripravených   pracovných listoch ( volíme primeranú náročnosť) si deti najprv prejdú 

prstom a potom cestičku zakreslia ( alebo môžu kresliť na euroobal aby sa mohli prípadne 

opraviť. 

 

Záver : Zhodnotíme spoločne ako sa dieťaťu darilo a inšpirujeme ho aby si vytvorilo labyrint 

zo skladačiek a rôzneho doma dostupného materiálu ( vrchnáky, rolky, krabičky...). 
 

 
 



 
 

 

 Názov aktivity: Bocian – zhotovenie obrázku 
 

Pomôcky: predloha na vystrihnutie,  lepidlo, nožnice 

 

Motivácia:  Porozprávame sa o vtákoch vracajúcich sa z teplých kraji, o tom ako každý rok 

odlietajú veľmi ďaleko ale vždy sa vracajú naspäť  i keď je cesta veľmi ťažká.  

 

Hlavná časť: 

- ukážeme deťom hotový obrázok  a predlohu na vystrihovanie 

- deti si najprv dokreslia detaily 

- samostatne vystrihnú jednotlivé časti 

- nalepovanie detailov necháme na  detskú predstavu, neurčujeme mu kde má čo nalepiť 

aby práca bola originálna 

- prácu si môže dieťa dotvoriť kresbou 

 

Záver : Zhodnotíme spoločne ako sa dieťaťu darilo a vystavíme.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
              

 

 Názov aktivity: Pozri ako cvičím – zumba pre deti 
 

Motivácia : zapojiť sa s deťmi do cvičenia 
https://www.facebook.com/mirojarosmusic/videos/207907443763227/UzpfSTEwMDAwMDMzNTQ3

MDg5OTozMDIwMjY5OTMxMzI3NDkz/ 

 

 

 
 Názov aktivity: Jar v Spievankove 

 

Pomôcky: https://www.youtube.com/watch?v=UPz-dM58qhs 

 

Motivácia:  Nadviažeme na rozprávanie o jari a porozmýšľame akú pesničku poznáme o jari. 

 

Hlavná časť: 

Motivujeme deti aby sa zapojili do spevu piesní a k zapamätaniu si textu a jej reprodukciu bez 

podkladu s vlastným pohybovým a rytmickým vyjadrením s dodržaním hlasovej hygieny 

(nekričať). 

 

Záver : Deti si vyfarbia omaľovánku. 

 

 

 

https://www.facebook.com/mirojarosmusic/videos/207907443763227/UzpfSTEwMDAwMDMzNTQ3MDg5OTozMDIwMjY5OTMxMzI3NDkz/
https://www.facebook.com/mirojarosmusic/videos/207907443763227/UzpfSTEwMDAwMDMzNTQ3MDg5OTozMDIwMjY5OTMxMzI3NDkz/
https://www.youtube.com/watch?v=UPz-dM58qhs


 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 Názov aktivity: Čarovné vrecúško 

 
Pomôcky: vrecúško, rôzne predmety a geometrické tvary priestorové  
 
Motivácia:   
Porozprávame sa o tom , že svet vnímame aj cez  naše ruky cez hmat. 
 



Hlavná časť:  
Pripravíme priestorové geometrické tvary valec, guľa, kocka, obdĺžnik  ( časti skladačiek, predmety 
z domácnosti ) 

- pomenujeme ich a zistíme či ich dieťa pozná  
- poprosíme dieťa, aby ich vlastnými slovami opísalo a vložilo ich do vrecka aj s ostatnými 

predmetmi 
- dieťa vyberá predmety podľa pokynu , alebo aby pomenováva predmet ktorý drží vo 

vrecúšku 
 

 
   Názov aktivity: Geometrické tvary – modelovanie 

 
Pomôcky: plastelína, podložky, príborový nôž  
 
Motivácia : Nadviažeme na predchádzajúcu činnosť . 
 
Hlavná časť:  
Na základe inštrukcii a nápodoby  sa dieťa pokúsi  vymodelovať priestorové geometrické (vaľkaním, 
stláčaním o položku, rezaním príborovým nožom, gúľaním ...) 
- tvary si potom môže spája do zostáv podľa vlastnej fantázie  
 
Záver :  
Zhodnotíme spoločne výsledok práce a dieťa si ho môže využiť na ďalšiu námetovú hru s využitím 
vlastnej tvorivosti 
 
 

 

 

 Názov aktivity: Čie sú to kone – pohybová aktivita, rytmické činnosti 
 

Čie sú to kone, koníčky, kone ( kráčanie v kruhu za sebou ) 

na dvore, na dvore, na dvore. ( stoj, plieskanie rukami do hornej časti nôh) 

Keď na nich nikto, keď na nich nikto( kráčanie v kruhu za sebou, zmena smeru) 

neorie, neorie, neorie. ( stoj, plieskanie rukami do hornej časti nôh) 

Čie že by boli, čie že by boli, ( stoj tvárou do kruhu, otáčanie trupom) 

moje sú, moje sú, moje sú,( stoj, tlieskanie oboma rukami pred sebou ) 

čo ma na vojnu, čo ma na vojnu, ( stoj tvárou do kruhu, otáčanie trupom) 

ponesú, ponesú, ponesú. ( stoj, tlieskanie oboma rukami nad hlavou ) 

 

 

 Názov aktivity:  Hra na rozvoj sluchového vnímania 

Na kukučku: Deti sedia v kruhu skrčmo skrížmo, hlavu majú pri kolenách, ruky pred tvárou. 

Jedno dieťa ide za dvere. Učiteľka pohladením určí dieťa, ktoré bude kukať. Zavoláme 

kamaráta, ktorý bol za dverami. Ten pri príchode povie: "kukučka, zakukaj." Určené dieťa 

odpovie: "Kuku." Kamarát má za úlohu podľa hlasu spoznať dieťa, ktoré kuká. Môžu byť tri 

pokusy. 

 



 Názov aktivity: Zlatá brána 

Je to detská hra, pri ktorej sa oproti sebe postaví dvojica, chytia sa navzájom za obe ruky a 

zdvihnú ich nad hlavu. Pod touto symbolickou bránou prechádza „had“ detí, ktoré sa tiež 

držia za ruky. Dvojica, ktorá drží bránu, odrieka riekanku s textom: 

 

Zlatá brána otvorená 

zlatým kľúčom podoprená. 

Kto do nej vojde 

hlava mu zojde 

Či je ona, či je on 

nepustím ho z brány von. 

 

Spievame krátky popevok zlatá brána, ktorý deti poznajú. Dve deti robia bránu, ostatné 

chodia popod ňu. Keď zastane pieseň, ten, kto je pod bránou, hľadá slovo na hlásku v bráne, 

ktoré sme si určili; ak nevie, musí dať zálohu. 

 

 Názov aktivity: Hra na húsky 

Pohybová hra „“ Deti vyčítajú spomedzi seba gazdinú a vĺčka. Ostatné sú húsky. Roztratia sa 

po paši a vlk sa schová za krík.  

 

  Gazdiná volá :  Húsky moje, poďte domov! 

    Húsky: Nejdeme!  

 Gazdiná: Prečo?  

   Húsky: Pre vĺčka.  

Gazdiná: Kdeže je?  

   Húsky: Za kríčkom.  

Gazdiná: Čo tam robí? 

   Húsky: Umýva sa.  

Gazdiná: Čím sa utiera?  

  Húsky: Zlatým ručníčkom.  

Gazdiná: Kto ho pral?  

  Húsky: Práčka.  

Gazdiná: Kto ho vyšíval?  

  Húsky: Vyšívačka.  

Gazdiná: Húsky moje, poďte domov! 

   Húsky: Nejdeme!   

Gazdiná: Dám vám chleba. 

   Húsky: Nechceme!  

Gazdiná: Dám vám zrna.  

  Húsky: Ideme!  

Húsky sa rozbehnú ku gazdinej, ale vtom vybehne spoza kríka vlk a chytá ich. Hra sa 

opakuje, kým vlk všetky húsky nevychytá. Posledná nechytená húska sa stane vlkom. 

 

 

Nič nemá na dieťa lepší vplyv, než chvála. 
        Richard Brinsley Sheridan 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Hra
https://citaty.vychytane.sk/a/Richard_Brinsley_Sheridan/

