
MŠ Karpatská 
Január



Obsahový celok : Zima, Zimička
Témy: Snehová kráľovná
Ciele: Na základe pozorovania a praktických 
skúseností vedieť určiť ročné obdobie- zima, 
zimné športy. Chápať časovú postupnosť 
a pravidelné striedanie ročných období. 
Zoznámiť sa so životom zvierat a vtáčkov 
v zime. Zreprodukovať obsah rozprávok. 
Reprodukovať voľne ľudové a autorské 
rozprávky a príbehy. Reprodukovať 
samostatne dej, zaujímavo rozprávať. 
Experimentovanie s farbami. Experimentovať 
s vlastnosťami farieb a uplatňovať ich tvorivé 
variácie. Uplatniť individuálny vzťah k 
farebnej skladbe.



Snehová kráľovná
Je to týždenná téma o rozprávkach, ktorá sa spája s 
množstvom detských zážitkov, kde uplatňujú 
pamäťovú reprodukciu v hrách, aktivitách a 
činnostiach založených na princípe literárnych 
hádaniek. Deti rozprávajú o obľúbených rozprávkach. 
Putujú s rodičmi po rozprávkovej krajine, odomykajú, 
pretvárajú a zachraňujú známe rozprávky doma v 
rodinnom prostredí. 



Výkonový štandard : Prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, orientovať 
sa v knihách. 
Cieľ: Identifikovať podľa ilustrácií obľúbenú rozprávkovú knihu, opísať 
vlastnými slovami ilustráciu.
Budeš hádať nakreslené hádanky. 
1. Pozri si dobre obrázky a urči rozprávky, ktoré predstavujú. 
2. Stručne prerozprávaj obsah rozprávok 
3. Dokresli farbičkami nakreslené postavičky z rozprávok tak, aby sa ti 
páčili.
4. Priprav si hádanku pre kamarátov a popros rodičov, aby ti ju napísali na 
druhú stranu pracovného listu, alebo si ju nakresli. Som zvedavá, či ju 
kamaráti uhádnu. Úlohou rodiča je rozprávať sa s deťmi o známych 
rozprávkach na obrázkoch. (Nakreslenú úlohu nám môžeš poslať na 
mskarpatska3@azet.sk)





Červená čiapočka



O Troch prasiatkach



O Pampúšikovi



Ťahal dedko repku



Snehulienka a sedem trpaslíkov



Výborne, si bystrá hlavička. Obrázkové 
hádanky si uhádol a dokázal si ich 
rodičom prerozprávať. Získal si prvý zlatý 
kľúč. Nezabudni poslať na našu emailovú 
adresu mskarpatska3@azet.sk svoje 
práce ako sa ti darilo a my ich 
uverejnime na stránke škôlky. V závere 
prezentácie je prichystaná tabuľka, kde 
si vystrihneš pri každej úlohe zlatý kľúčik 
(ale len ak ju splníš) a potom si kľúčik 
môžeš nalepiť do tabuľky.  



Popletené obrázky
Ujo maliar nakreslil do knižky obrázky a poplietol obrázky v 

knižke, správne pomenuj a zakrúžkuj nesprávne obrázky. 



Nájdi čo je nakreslené nesprávne na obrázkoch.





Výborne, ak si 
úlohu správne 
spravil získavaš 
druhý zlatý kľúčik.



Milé deti, v domčeku sa ukrývajú hádanky, spolu 
s rodičmi prečítajte úlohy a získate tretí kľúčik.





Maľované čítanie 
Prečítame si 
spoločne maľované 
čítanie Snehuliak. 
Rodičia ti budú čítať 
slová a ty kamarát 
budeš dopĺňať 
slovom maľované 
obrázky. 

Ak si sa dočítal 
až nakoniec 
maľovaného 
čítania 
a správne si 
doplnil slová tak 
získavaš štvrtý 
zlatý kľúčik.



Zimné športy

Cieľ: Úlohou témy je rozvíjať slovnú zásobu, komunikačné, poznávacie a pamäťové schopnosti detí, zrakové 
vnímanie a priestorovú orientáciu, viesť deti k pozorovaniu prírodných javov zasneženej krajiny, k logickému 
usudzovaniu, ako aj k estetickému vnímaniu krásy zimnej prírody. 
Slová a výrazy: biely, studený, sypký, kyprý sneh, tvrdý, studený, priesvitný ľad 



Zimná krajina – motivačný obrázok, rozprávanie o obrázku

Čo vidíte na obrázku?  
Kto z vás má lyže, sánky, korčule? Načo sú nám lyže, sánky, korčule? 
Kam sa chodievate lyžovať, sánkovať, korčuľovať? 
Čo sa vám najviac páči? 
Zimné športy sú zdravé.. Zdravé sú preto, že sa pohybujeme na čerstvom 
vzduchu. Otužujeme tým svoje telo. Potom je menej náchylné na choroby, 
prechladnutie. Chutí nám jesť, dobre spíme. Cítime sa príjemne, zdravo. 
Ktorý zo zimných športov sa dá pestovať najdlhšie? (Korčuľovanie)
V mestách sa stavajú zimné štadióny. Tam sa korčuľujeme na umelom ľade. 
Tam môžeme hrať aj hokej. 
Otázky: Kde je u nás najbližšie zimný štadión?
Pozorujte deti ako sa sánkujú.
Kadiaľ chodia hore, kadiaľ sa spúšťajú? 
Stáva sa i nešťastie pri zimných športoch? Porozprávajte, čo ste videli alebo 
sami skúsili? Prečo sa tak stalo?



PRACOVNÝ LIST 
Č. 2

V rámikoch sú 
nakreslené malé 
obrázky. Priraď 
ich správne k 
obrázkom vedľa 
rámikov. 
Spoj ich čiarami. 
Čiernobiele 
obrázky vyfarbi. 

Za správne 
vyplnenie získaš 
piaty zlatý kľúčik.



PRACOVNÝ LIST Č. 3
Poznáte rozprávku „Perinbaba“, ktorá rozsýpala
sneh po krajine. Deti sa veľmi tešili a vyšli na
kopec za dedinou. Tam sa hrali a mali veľkú
radosť. Janko sa korčuľoval. Miško sa lyžoval. Vilo
s Evou sa guľovali a postavili snehuliaka. Bolo že
to radosti! Poviem Vám básničku a potom si
obrázok pekne vymaľujeme.

Básničku „Perinbabka vstáva“ sa naučte a 
pošlite nám krátke video ak sa Vám ju podarilo 
naučiť. Najkreatívnejšie video odmeníme 
prekvapením po návrate do škôlky. 



Zimné športy
Výkonový štandard: privolať pomoc dospelého v 
krízových situáciách, v ktorých je ohrozené jeho 
zdravie, prípadne zdravie iných.

Opis priebehu edukačnej aktivity: 
Motivácia: Rozhovor o športoch a aktivitách detí 
počas zimy. 
Rozhovor by mal byť o uvedomení si, že pri športe 
hrozí aj nebezpečenstvo - Možnosti ľahkého úrazu a 
jeho ošetrenie, ťažšie úrazy s privolaním pomoci 
dospelého a ťažké úrazy, keď treba volať záchranný 
bezpečnostný systém: 112, prípadne ešte platí 155. 
Možnosť ošetrenia priateľa v prírode improvizovanými 
pomôckami (vreckovka, šatka, bunda, palica...), ako 
správne telefonovať, keď voláme prvú pomoc. 

Ak si si vedel poradiť 
aj s touto úlohou 
získavaš šiesty kľúčik



Snehuliaci

• Deti vyšli na zasnežený dvor a 
začali stavať snehuliakov. 
Každý chcel postaviť jedného. 
Ak sa chcete dozvedieť, či si 
všetky deti postavili 
snehuliaka, pospájajte ich 
čiarou.  

• Koľko je chlapcov a koľko 
dievčat? Koho je viac? 

• Dvom deťom sa podarilo 
postaviť úplne rovnakých 
snehuliakov. Nájdeš ich? 

Za splnenú
úlohu
„Snehuliaci“ 
získavaš 
siedmy zlatý 
kľúčik



Čarovná zima

• Výkonový štandard: Určiť na základe viaczmyslového vnímania časti tela a 
jednoduchým spôsobom opísať ich funkciu.
Opis priebehu edukačnej aktivity: Dieťa sa postaví pred veľké zimné zrkadlo a 
spoločne, kladením otázok, hľadá odpovede na otázku: Čo vidíme v zrkadle? 
Odpovede dieťaťa smerujeme k opisu hlavy, rúk, trupu a nôh. Detailnejšie sa 
zameriame na časti hlavy prednesom básničky To som ja. Dieťa sa ju postupne 
bude učiť a súčasne aj ukazovať jej časti. 

TO SOM JA

• Mám dve oči a dve uši, veľmi mi to s nimi sluší.
Jedny ústa, jeden nos, na jednu tvár veru dosť.
Mám však ešte líčka dve, guľatučké červené.
Nad očami jedno čelo, pozerám sa na svet smelo.
Na hlave mám žlté vlásky.
Krásne ako žlté klásky. 
To som ja... (meno dieťaťa)



SNIEŽIK SA NÁM CHUMELÍ

Ciele: Zdokonaľovanie grafomotorických kompetencií pri grafickom znázorňovaní motivovaného pohybu 
vychádzajúceho z pohybu zápästia prostredníctvom šikmých čiar. 
Pomôcky: Papiere, kriedy. 
Postup: 1. Zaspievame si známu pieseň Sniežik sa nám chumelí (CD Deťom od M. Podhradskej a R. Čanakyho). 
Porozprávame sa o piesni, snehu a snehových vločkách: Ako vyzerá vločka? Aký majú vločky tvar? Kto vie 
nakresliť vločku? 
2. V grafomotorickom cvičení kreslíme vločky z krížených čiar najskôr prstom vo vzduchu. Dôraz kladieme na 
prelínanie čiar v strede. 
3. Nakreslíme vločky na veľkom formáte papiera, ktorý postupne vymeníme za menší formát (A3 – A4). Deti 
kreslia kriedou. 
4. Nakreslíme si aj snehuliaka, využijeme riekanku: Snehuliačik snehový, aký si ty pekný. Strapatú máš metličku, 
vyrobenú z metly.

Sniežik sa nám chumelí - SPIEVANKOVO | CD - DEŤOM 1 - YouTube



V prvom pracovnom liste deti 
dokresľujú konáre na ihličnaté 
stromy a v druhom liste 
dokresľujú snehové vločky.

Zimné pracovné listy - Nasedeticky.sk

Na stránke nasedeticky.sk nájdete tieto 
pracovné listy



Sneh a ľad sú úžasné materiály na rôzne tvorenie a experimentovanie, a preto sa veľmi tešíme, že 
opäť máme poriadnu zimu so všetkým, čo k nej patrí. Tu sú naše tipy na tvorenie so snehom a 
ľadom. Pomocou pipiet a potravinárskych farieb. Robíme obrazy v snehu a pozorujeme, ako z 

troch základných farieb vzniká celá škála ďalších. Táto aktivitka je zvlášť zaujímavá pre deti, ktoré 
sa ešte len učia narábať s pipetami. Je to pre ne skvelý tréning prstíkov. Ak nemáte doma pipety, 

môžete namiesto toho použiť  štetce a temperky. Vďaka mínusovým teplotám si môžete vyskúšať 
aj maľovanie na ľad. Jednoducho si nalejete vodu na plastové tácky a necháte vonku zamrznúť. 

Sneh je síce lepšie plátno. A tak to môžeme poňať skôr vedátorsky. A je to ideálna príležitosť 
ukázať deťom, prečo cestári posýpajú cesty soľou (čo ich vždy mimoriadne zaujíma). Po posypaní 

soľou začne takmer hneď ľad praskať a začínajú sa v ňom tvoriť krátery.

Tvorenie so snehom a maľovanie na ľad





Roztápanie ľadu zafarbenou soľou

Tentokrát použijeme soľ zafarbenú nastrúhanými kriedami. Deti ju po štipkách 
môžu nanášať na kusy ľadu a potom už len pozorovať, aké diery, tunely a praskliny 
soľ v ľade vytvára. Nakoniec ešte do dier môžeme striekať pipetami farebnú vodu a 
pozorovať, akými cestičkami putuje.



Maľovanie s farebným snehom

Do rôznych sklenených 
nádobiek si pripravíme 
temperové farby. Deti naberú 
vonku do misiek sneh. Potom 
naberú sneh do jednotlivých 
nádobiek s farbami, a miešajú, 
aby sa sneh zafarbil.



No a keď budú všetky farby pripravené, môžeme sa pustiť do maľovania na 
akvarelový papier (je hrubší a tak znesie dobre väčšie dávky vody).

Je to zábava a 
výsledne diela sú 
zaujímavé, len trochu 
dlhšie to schne. 

Aj túto zaujímavú aktivitu nám môžete 
posielať na email.  



Experiment s topením ľadu

What ice cube will melt first?🧊 | SCIENCE 
EXPERIMENT// #ScienceSunday - YouTube

Na pokus budeme potrebovať: 4 plastové poháre,  
soľ, cukor, vodu a 4 kocky ľadu.
Porozprávajte sa s deťmi o ich predpokladoch čo 
si myslia, ktorá kocka ľadu sa roztopí prvá a ktorá 
naopak vydrží najdlhšie zamrznutá. 
Po zistení odpovedí si pokus vyskúšajte. Svoje 
pozorovanie si môžete zaznamenať. 



Zima medzi zvieratkami

Prečítajte si príbeh o zvieratkách v 
lese  a príbeh uja horára 





Potešíme veveričku - edukačná aktivita

Jej cieľom je naučiť deti rozlišovať pojem dlhý — krátky, porovnávať vzdialenosť či 
ukladať materiál vedľa seba — zľava doprava. 
Ciele edukačnej aktivity:
uplatňovať zručnosť, jemnú motoriku, vizuomotoriku,
rozlišovať pojem dlhý — krátky, porovnávať vzdialenosť,
pracovať presne,
ukladať materiál vedľa seba — zľava doprava,
poznať rôzne netradičné materiály — pomôcky, ich vlastnosti

Pomôcky:
• kamienky, škrupinky, listy, gaštany, kolieska z kartónu,
• na veľkom formáte baliaceho papiera nakreslený zajko Pobehajko, cestička a 
domček, zvieratká — medveď, veverička, ježko, sova, cestičky rôznych dĺžok,



Postup:
1. Motivácia: Zajko Pobehajko ide na návštevu ku kamarátom. Rodič motivuje dieťa krátkym príbehom o 
veveričke, ktorá skočila zo stromu rovno na sklenenú fľašu, ktorú nechali neporiadni návštevníci lesa v tráve, a 
poranila si labku. Jej kamarát zajko Pobehajko ju ide potešiť svojou návštevou a zároveň ponavštevuje i 
ostatných kamarátov žijúcich v lese:

Hopká zajko po cestičke,
na návštevu k veveričke.
Ťapky, ťapky, ťapky, pofúkať jej labky.

2. My budeme teraz zajkovia Pobehajkovia a pôjdeme navštíviť veveričku aj ostatných kamarátov, každý po inej 
cestičke — krátkej, dlhej, cestičky budú z kamienkov, škrupiniek, listov, gaštanov, koliesok z kartónu atď. Dieťa 
bude vykladať cestičku, ktorú nakreslí rodič, rôznymi prírodninami a odpadovým materiálom. Cestičku k 
medveďovi Peťovi vykladajú škrupinkami z orechov, k veveričke Aničke škrupinkami z pistácií, lieskovcami, k 
ježkovi Bežkovi listami, k sove Ive kolieskami z kartónu. Obmena: Dieťa vykladá cestičku z geometrických tvarov, 
pričom ich rodič pomenúva, rozlišuje farby, priraďuje im správny názov — červená, žltá, modrá, zelená. 
Edukačnú aktivitu môžeme zrealizovať v lese, na vychádzke, kde zvieratká (figúrky, alebo hračky) umiestnime 
pod strom, do lístia, na strom — dieťa hľadá a určuje krátku, dlhú cestu, napr. krokujú… viac, menej.



Tip na pracovný list — veľký formát baliaceho papiera
Úlohou detí bude vyložiť cestičku k domčeku zvieratka prírodninami/geometrickými tvarmi. 
Rodič pripraví veľké „pracovné listy“, na ktorých bude vľavo nakreslený zajko, od neho smeruje cestička ( dlhá, 
krátka) ku zvieraciemu brlôžku so zvieratkom nasledovne:
• zajko — dlhá cesta (dieťa vykladá cestu škrupinami z orechov) — vpravo kopček a medveď v brlohu,
• zajko — krátka cesta (dieťa vykladá cestu pistáciami) — vpravo strom, v kmeni diera, z ktorej vykúka 
veverička,
• zajko — krátka kľukatá cesta (dieťa vykladá cestu listami) — vpravo lístie a v ňom spí ježko,
• zajko — dlhá kľukatá cesta (dieťa vykladá cestu kolieskami z kartónu) — vpravo strom, na konári sedí sova.

Obmena: Na vykladanie ciest môžu deti využiť aj iné geometrické tvary: k medveďovi — zelené obdĺžniky;
k veveričke — červené kruhy; k ježkovi — žlté trojuholníky; k sove — modré štvorce.

3. V závere sa rodič s dieťaťom porozpráva o tom, čo a ako robili, aké boli cestičky ku zvieratkám a či sa tam 
všetci dostali — využije metódu pochvaly, povzbudenia, dieťa sa samo vyjadrí, aké zvieratko navštívilo. 
Spoločne si napodobníme pohyby zajka — poskoky, ježka — plazenie sa, medveďa — ťažké kroky, sovy — let, 
veveričky — poskoky s orieškom v labkách. Zaspievajú pieseň Poďme, deti… (na melódiu piesne Maličká som):
Poď-me, de-ti, sln-ko svie-ti,
zaj-ko po-be-hu-je, vtá-čik le-tí,
zaj-ko po-be-hu-je, vtá-čik le-tí.

Za splnenú úlohu získavaš ôsmy kľúčik. 



Zvieratká v zime a ich zvuky - čo robia zvieratká v zime | príbeh 
o zvieratkách

Zvieratká v zime a ich zvuky - čo robia zvieratká v zime | príbeh o 
zvieratkách - YouTube

Pozrite si krátky príbeh 
o zvieratkách v zime



Grafomotorické cvičenie spoj všetky 
bodky jedným ťahom od zvieratka k 
potrave. Pomenuj čo vidíš na 
obrázku a dozvieš sa čím sa živia.



Kto urobil tieto stopy?

http://abcmaterskaskola.sk/a/tajomne-...

Vo videu sa dozvieš, ktoré zvieratko 
zanecháva tieto stopy 



Materská škola očami detí

Milé deti, chceli by sme od Vás, aby ste nám pani učiteľkám nakreslili ako si predstavujete 
vysnívanú škôlku Vašimi očkami. Čo Vám napríklad chýba alebo ako by taká škôlka mala vyzerať. 

Za túto úlohu získate dva zlaté kľúčiky deviaty a desiaty kľúčik.  



Milí naši kamaráti, pozdravujú Vás všetky pani 
učiteľky. 

Veľmi nám chýbate a už sa na Vás opäť tešíme, 
keď sa stretneme v našej škôlke



Milí šikuliaci !!!!
Tabuľka na zbieranie zlatých kľúčikov za splnené úlohy. 

Vystrihni si zlaté kľúčiky a vlep ich do príslušných okienok. Nalepiť ich môžeš ak si splnil úlohu správne. Tabuľku si 
môžete zväčšiť, alebo upraviť podľa veľkosti kľúča.



Milí rodičia, zasielajte nám dielka 
detičiek v jednom súbore, aby sa 
nám to jednoduchšie triedilo. Súbor 
označte menom, priezviskom  a 
číslom triedy.  

Veľmi sa tešíme na Vaše 
dielka, ktoré zasielajte na 
mskarpatska3@azet.sk
Ďakujeme

Na konci prezentácie sú aj 
prichystané omaľovánky pre 
detičky.

Prajeme Vám všetkým veľa zdravia!!!!!



Domčeky si môžeš 
vymaľovať, vystrihnúť a 

poskladať.





































AHOJ


