
Dátum: 20.04. -  24.04. 2020  

Téma týždňa:  Na hospodárskom dvore- domáce zvieratá, úžitok 

Spracovala: Mgr. Monika Nábožná 

 

PONDELOK (20.04. 2020) 

Zdravotné cvičenie ( ZC):  ( tieto cviky sa môžu cvičiť celý týždeň, pred vzdelávacou 

aktivitou- VA) 

Úloha: Precvičiť horné a dolné končatiny 

Cvičenia: „ Cvičíme so zvieratkami “ 

Motivácia: 

Milé deti veľkonočné sviatky nám už skončili. Všetci (dokonca aj my pani učiteľky) sme 

popapali veľa veľkonočných dobrôt, čokoládových vajíčok. Poďte to všetko teraz vybehať  

a zacvičiť si, aby sme mali veľa síl do ďalších dní.  

Rušná časť: 

Deti budú striedať chôdzu, beh, cval bokom po obvode izby. Na Váš pokyn budú môcť meniť 

smer, tempo, napodobňovať pohyb zvieratiek ( cval ako koník, kačací pochod, mačací 

chrbát.....). 



Hlavná časť:

             Cvičíme s riekankou ☺ 

 

Skoro ráno slnko vstalo,                       ( predpažiť, ruky dolu pred telom,   

                                                                       pripažiť)                                            

 

- dobré ráno! – povedalo.                    ( hlboký predklon) 

Nazrelo do okienka,                                     ( napodobniť pozeranie vpravo,  

                                                                        vľavo) 

kde spí malá Marienka.                                ( napodobniť spanie) 

Vstávaj hore, už je dníček,                            ( výskok spojný, ruky hore oblúkom 

                                                                         pripažiť) 

umy očká, umy krček,                                   ( napodobniť umývanie) 

do šatočiek šup, šup, šup                              ( vzpažiť, napodobniť obliekanie  

                                                                         šiat) 

a do škôlky dup, dup, dup.                            ( napodobniť chôdzu)  

 

 

                     Keď ja vstanem z postele ☺ 

 

Keď ja vstanem z postele,                               ( výskok)              

už aj cvičím veselé.                                         ( predpažiť, upažiť, vzpažiť, 

                                                                          pripažiť) 

Ako zajko v rannej rose,                                    

máča labky, nôžky bosé.                                  ( prešľapy a mieste)  
 



 

Relaxačná časť: 

Podarilo sa nám rozcvičiť celé naše telíčko. Poďme zahráme sa na zvieratká ( dnes sa o nich 

budeme rozprávať)- ľahneme si- ako mačičky na zem a slniečko  na nás svieti. Mačičky si 

oddychujú. 

 

Pohybová hra: „ Húsky, húsky...“ 

Túto zábavnú hru si môžete zahrať celá rodina: rodičia so všetkými svojimi deťmi. 

Pravidlá hry: 

Deti spomedzi seba vyberú gazdinú a vĺčka ( môžu to byť aj rodičia starý rodičia). Ostatné 

deti sú húskami. Roztratia sa po paši a vlk sa schová za kríkom.  

Gazdiná stojí obďaleč a 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. 

 

 

 

 

 

 



 

NA KOZU A ZÁHRADNÍKA 

Aj túto zábavnú hru si môžete zahrať celá rodina: rodičia so všetkými svojimi deťmi. 

 

Popis hry: 

Deti (súrodenci) sa chytia za ruky a utvoria kruh - " záhradu ". Jedno dieťa( rodič) je v 

kruhu a predstavuje " kozu ". Druhé dieťa ( druhý rodič), ktoré stojí mimo kruhu je " 

záhradník ".  

Záhradník sa pýta: " Koza, koza, čo robíš v mojej záhrade? "  

Koza odpovedá: " Na kapuste sa pasiem. " 

 Záhradník: " Ty si ju sadila? " 

 Koza: " Teraz ju sadím, " znázorňuje sadenie.  

Záhradník: " Ty si ju polievala ? " 

 Koza: " Teraz ju polievam, " znázorňuje polievanie. 

 Záhradník: " A keď ja dnu vojdem? " 

 Koza: " Ja von! "  

Koza vybehne z kruhu a záhradník ju chytá. Keď ju chytí, naháňačka sa končí a určí sa nová 

dvojica. 

 

Záverečná časť: 

Na záver si zopakujeme,  aké zvieratká sme napodobňovali?  Pochválime deti, že pekne 

cvičili. 

 

 

VA 

Názov aktivity: „Na gazdovskom dvore“ 

S deťmi sa môžete porozprávať o gazdovskom dvore na základe videa. Spoločne si s deťmi 

môžete zopakovať: 

 Ako sa volal ujo farmár? 

Aké zvieratká mal na farme? 

Aký zvuk vydávalo dané zvieratko? 

Aký úžitok zo zvieratka máme? 

Na záver si môžete zaspievať pesničku...        



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TvDI4O3dBFw 

(Starý Donald farmu mal) 

Môžete si s deťmi pozrieť, aj túto prezentáciu: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7L5WKTkKiPY 

 

Čím malo pokryté telo zvieratko? 

-mačka, sliepka, ovečka, zajac, pes..... 

Koľko nôh majú spomínané zvieratká? 

Ktoré majú krídla a ktoré rohy? 

 

 

UTOROK  (21.04. 2020) 

 

VA: 

Názov aktivity: „Kto býva na gazdovskom dvore? “ 

S deťmi si môžete zaspievať pesničku Na dvore býva sliepočka naša. 

Dychová rozcvička: fúkanie- napodobňovanie vetríka 

https://www.youtube.com/watch?v=TvDI4O3dBFw
https://www.youtube.com/watch?v=7L5WKTkKiPY
https://www.youtube.com/embed/7L5WKTkKiPY?feature=oembed


Hlasová rozcvička: napodobňovanie zvuku domácich zvierat: mu-mu-mu, mňau-mňau-mňau, 

mee-mee,bee-bee............ 

A hlavne Kot-kot-kodaaaaa 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=LwfZhnczCZU&feature=emb_title 

( na internete sú rôzne iné verzie spomínanej pesničky) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=LwfZhnczCZU&feature=emb_title


 



STREDA (22.04. 2020) 

VA:   

Názov aktivity: „Príbeh o teliatku“ 

Milí rodičia, Vaším deťom môžete prečítať príbeh. Úlohou detí bude pomenovať zvieratká na 

obrázkoch a tak s vašou pomocou dočítať celý príbeh. 

 

 

Rozhovor o príbehu: 

Aké zvieratka boli v príbehu? 

Ktoré zvieratko a prečo bolo smutné? 

Ešte raz pomenuj zvieratká na obrázkoch. Následne názvy zvieratiek vytlieskaj na slabiky 

a určí začiatočné písmenká..... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŠTVRTOK 23.04.2020 

VA 

Názov aktivity: „Zvieratká a ich úžitok pre nás?“ 

S deťmi sa môžete porozprávať o obrázkoch:  

Aké zvieratká sú na obrázkoch? 

Čím sa živia/ čo papajú? 

Kde bývajú? 

Ako sa volá ich mláďa?  

Aký máme z neho úžitok? 

Milí rodičia Vaším deťom môžete dať vystrihnúť obrázky. Následne môžete s nimi viesť 

rozhovor o obrázkoch. Pospájať obrázky, ktoré k sebe patria:  zvieratko- domček-čím sa živí-

jeho mláďatko- úžitok pre nás. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

PIATOK 24.04.2020 

 

VA:   

Názov aktivity: „Vyrobme si zvieratko“ 

S deťmi si môžete vyrobiť domáce zvieratko: psíka/ mačičku/prasiatko/ovečku. 

Spoločne sa môžete porozprávať: 

Aké máte doma domáce zvieratko? 

Aké by ste chceli mať?  

Aká je starostlivosť o zvieratko? 

Ako sa volá pán doktor, ktorý lieči zvieratka? 

 

Postup výroby zvieratka- pokús sa poskladať papier, podľa pokynov na obrázku: 

Psík Bodrík 

 



 

 Prasiatko Krochk 

 

 

 

 



Mačka Micka 

 

 

 



Ovečka Dory 

Postup výroby zvieratka- pokús sa nalepiť cestovinu ( kolienka) podľa obrázka. Vystrihni 

z farebného papiera hlavičku, ušká, nohy a chvost pre ovečku: 

 

 

Po vytvorení zvieratka mu môžete vymyslieť meno..... 

 

Pred činnosťou  si môžete rozcvičiť pršteky pre deti už známou básničkou:  

 

Každá ručička mám prstíčky, (rýchle kmitanie prstami) 

zovrieme ich do pästičky. (zavretie prstov do dlane) 

Bum, bum na vrátka, (poklopanie po stole) 



to je rozprávka krátka. (potlesk) 

Ručičky sa spolu hrajú, (prepletanie prstíkov) 

roboty sa neľakajú, (krúženie v zápästí) 

bum, bum na vrátka, (poklopanie po stole) 

to je rozprávka krátka. (potlesk) 

 

Slniečko, mračno.  

Slniečko, mračno 

 

 

Pracovné listy 

 

S deťmi si môžete vypracovať nasledovné pracovné listy.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spočítaj zvieratká a priraď k nim správne číslo. 

 

 

 

 

 



Nájdi dvojicu pre zvieratko- jeho tieň. 

 



Rozstrihni obrázok a poskladaj zvieratká. Následne si ich môžeš nalepiť na farbený výkres 

a zvieratko vyfarbiť vodovými farbami. 

 



Nájdi cestu k zvieratku. 

 

 



 

Nájdi 3 rozdiely. 

 

 

 



 







 

 



 

Vyfarbi strom podľa bodiek na listoch. 

 


