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Milé deti vo Februári nás čakajú tieto témy. Spolu prostredníctvom nasledujúcich aktivít poputujeme do ríše Fantázie a 
tvorivosti, kde sa zapojíme do osláv Fašiang. Taktiež sa oboznámime s pravidlami cestnej premávky, sluchovo rozlišovať 
dopravné prostriedky a určovať miesto pohybu dopravných prostriedkov. Nakoniec budeme spoznávať prácu svojich rodičov a 
ďalšie iné profesie (lekár, poštár, predavač, učiteľ..)

Február

Obsahový celok : Čo ruky dokážu

Témy :  Fašiangy
Čím budem?
Keď semafór zabliká
Trúbi auto za nami

Prežívať a aktívne sa zapájať na príprave osláv Fašiangov. Oboznámiť sa s tradičnými 
profesiami a remeslami. Poznať prácu svojich rodičov. Dodržiavať a prakticky uplatňovať 

základné pravidlá cestnej premávky. Poznať dopravné značky, pomenovať ich a zdôvodniť 
ich účel a význam. Poznať dopravné prostriedky a určiť ich podľa miesta pohybu. 

Cieľ:



FAŠIANGY
Fašiangové zvyky na Slovensku tvoria širokú paletu najrôznejších zábavne ladených obradov, 

sprievodov, stretnutí dedinského spoločenstva. Fašiangy bývajú dodnes vždy plné veselosti, 
tanca a spevu. V popredí fašiangových osláv bývali fašiangové sprievody, niekde nazývané aj 

chodenie maškár. Účastníci fašiangového sprievodu sa mohli v duchu dávnych karnevalových 
tradícií správať takým spôsobom a používať také gestá, ktoré spoločenstvo v bežnom živote 

netolerovalo. Fašiangové sprievody v maskách uvoľnili lavínu veselosti, smiechu, bláznivých 
komických situácií. Pre pospolitý ľud v minulosti znamenali uvoľnenie pút všednosti, okamihy 

spontánneho správania v každodennom lopotení potláčaného človeka. Boli spojené s 
neviazanou zábavou a veselosťou. Maska a možnosť prestrojenia zohrávajú i v súčasnom živote 

veľkú spoločensko-psychologickú úlohu, o čom svedčí, okrem iného, obľuba fašiangových 
podujatí i dnes. Obdobie fašiangov sa začína krátko po Troch kráľoch a končí sa štyridsať dní 

pred Veľkonočnou nedeľou.



Cieľ:
prežiť netradične a zároveň zábavne karneval v materskej škole, 

spoznať pritom podstatu fašiangových osláv a tradícií

Opis realizácie: 
Čo môžeme deťom o fašiangoch porozprávať? Končí sa obdobie Vianoc a prichádza obdobie radovánok. Tento čas sa nazýva fašiangy. 
Fašiangy znamenali čas veselosti s hojnosťou jedál i nápojov, fašiangových sprievodov a tancovačiek. Je to obdobie plné smiechu,
veselosti, zábav, svadieb, zabíjačiek, karnevalov. Odháňali sa tým zlé sily a zabezpečovala sa väčšia úrodnosť a plodnosť. Začínajú sa 
v polovičke zimy, po Novom roku na deň Troch kráľov, a končia sa štyridsať dní pred Veľkou nocou na Popolcovú stredu. Potom sa vraj 
zima končí a začína jar. Na fašiangy sa veselí i hoduje na domácich hostinách, keď sa stretáva rodina s rodinou, známi so známymi. Po 
dedinách chodili fašiangové sprievody. Niekde to boli sprievody, v ktorých prevládali zvieracie masky – turoň (vôl), kôň, koza, medveď, 
inde sprievod tvorili maškary – preoblečení muži za ženy a naopak, dvojice postáv muž – žena, cigán – cigánka, ženích – nevesta, ale 
aj vojak, hlásnik, hájnik, niekde i čert, a sprevádzala ich dedinská muzika. Chodili po dedine od domu k domu, pred každým domom
zaspievali a vykrútili ženy. Ako výslužku dostávali „fašiangovníci“ najmä vajíčka, slaninu, klobásy, pálenku, niekde aj peniaze. Z 
výslužky sa pripravovalo večer pohostenie na tradičnú fašiangovú zábavu. Tradičnými fašiangovými jedlami boli šišky, fánky, 
zabíjačkové špeciality, mäso, huspenina. Fašiangy sa končili kedysi pochovávaním basy – symbolickým pohrebom plným humoru a 
zábavy. Aj dnes sú pre dediny typické obchôdzky po dedine v maskách, kde sprievod masiek sprevádza dedinská muzika.



Fašiangové pranostiky:

V noci fašiangovej, keď vidno hviezd mnoho, ponesú sliepky moc vajec toho roku. 
Aké fašiangy, taká Veľká noc.

Aké je počasie na Popolcovú stredu, také je po celý rok.
Keď sa mačka cez fašiangy na slnci opeká, potom v pôste za kachle uteká.

Čo môžeme s deťmi robiť: Aktivity, ktorými pripravujeme program, 
pomôcky a prostredie na fašiangový karneval.

Tvorivé aktivity s deťmi: 
• zhotovovanie masiek do fašiangového sprievodu – maľované, nalepované z textilu i papiera, kašírované škrobom alebo lepidlom, masky z papierových vrecúšok... 

zhotovujeme zvieracie masky (turoň, kôň, medveď...) 
• kašírovaním, z kartónového papiera a zvyškov látok, 
• vyrábame napodobeniny hudobných nástrojov – husle, basa, harmonika, ozembuch, zdobíme ich stužkami, 

zhotovujeme šable z kartónov, 
• pripravujeme cesto, z cesta vykrajujeme šišky,
• učíme sa rozkazovačky, vinšovačky a žartovné piesne, spájame ich s vhodnou rytmizáciou,
• vymýšľame tanečné improvizácie k fašiangovým piesňam,
• hráme zábavné hry – O slepú babu, Káčerový tanec, O tetku, O kolembabu,
• hráme sa na fašiangový sprievod, pochovávanie basy,
• nacvičujeme zábavné tance: fľaškový, metlový, stoličkový, ručníkový. 



PRE FAŠIANGY JE CHARAKTERISTICKÁ ZÁBAVA      
PRETO SA SPOLOČNE NAUČME TIETO PIESNE

♫ Fašiangy, Turice Fašiangy, Turice, Veľká noc príde, kto nemá 
kožúška, zima mu bude. Ja nemám, ja nemám, len sa tak 
trasiem, dajte mi slaninky, nech sa napasiem. A tam hore na 
komore sedí kocúr na slanine, choďte si ho odohnať a mne 
rezeň odrezať, ak sa máte porezať, pôjdem si sám odrezať. 
Hopsa, chlapci, do povaly, aby ste vysoké konope mali.

♫ Tancuj, tancuj Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj, len mi 
piecku nezrúcaj, nezrúcaj, dobrá piecka na zimu, na zimu, 
nemá každý perinu, perinu. Trá-la-la-la, trá-la-la-la, tra-la-
la-la, la-lá-la, la-lá-la. Stojí vojak na varte, na varte, v 
roztrhanom kabáte, kabáte, od večera do rána, do rána 
muzika mu vyhráva, vyhráva. Trá-la-la-la... 

Námety žartovných fašiangových piesní: 
Ženilo sa motovidlo, Išla sova na tanec, Červený kacheľ, Stratila som zrkadlo, Pokapala na salaši slanina, Keď komára ženili, Išli dievky ľan trhať, Bol jeden gajdoš, 
Bola babka, Čo by koza neskákala, Tancuj, tancuj, vykrúcaj, Zelený je rozmajrínčok, Ide káčer po doline, a tam hore na komíne; Tanči, tanči; Medveďku, daj labku... 

Do fašiangovej tancovačky sa zapoja rodičia aj deti, (muzikanti, masky). Hrajú, tancujú na piesne spievané aj reprodukované, medzi tancami sa hrajú 
fašiangové zábavné hry.



OPIS ZÁBAVNÝCH HIER: 
Fľaškový tanec - Doprostred kruhu tanečníkov postavíme naplnenú fľašu, nad ktorou treba cifrovať tak, aby sa neprevrátila. Začína dobrovoľník a po svojom sóle postaví fľašu pred toho, 
koho si vyberie. Cifrovanie je improvizované, každý tanečník sa snaží získať čo najväčší potlesk divákov. 

Metlový tanec -Jednému z mládencov sa neujde partnerka, preto tancuje s metlou. Keď ju hodí na zem, mládenci si striedajú partnerky. Ten, ktorý tancoval s metlou, si rýchlo uchytí do tanca 
dievča. Komu partnerka neostane, tancuje s metlou. 

Stoličkový tanec - Stoličky sa rozostavia do kruhu, vždy o jednu menej než je účastníkov tanca. Po chvíľke tanca hudba stíchne a každý sa náhli 
obsadiť stoličku. Komu sa stolička neujde, vypadáva. 

Ručníkový tanec 
Tanečníci tancujú v kruhu, jeden mládenec chodí v prostred kruhu s ručníkom. 
Po chvíľke tanca si vyberie z kruhu dievča. Položí pred dievča ročník, kľaknú si a objímu sa.



BÁSNIČKA KU FAŠIANGOM

Od Fašiang do Veľkej Noci vinšujem Vám kratšej noci.
Cez deň slnka teplýho a zdravíčka pevnýho!!
Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia. 



O Fašiangoch ako to bolo je aj pekná rozprávka 
Chalúpka na vŕšku. Ako to bývalo na fašiangy - 2
Chalúpka na vŕšku [SK] - Ako to bývalo na fašiangy 
- 2 - YouTube



AHOJ KAMARÁT/KA! 

PRIDÁVAME TI PÁR NÁVRHOV NA KARNEVALOVÚ MASKU. MASKU SI MÔŽEŠ VYMAĽOVAŤ, VYSTRIHNÚŤ A ZÁBAVA S 
RODIČMI MÔŽE ZAČAŤ. PRI TVORBE MASKY MÔŽEŠ VYUŽIŤ AJ ODPADOVÝ MATERIÁL ( KARTÓN, GOMBÍKY, KELÍMKY, 

LÁTKY, FLITRE..). 
BUDEME SA TEŠIŤ NA VAŠU KREATIVITU PRI VÝROBE MASKY A SVOJU NAJKRAJŠIU MASKU NÁM POŠLITE NA MAIL 

MSKARPATSKA3@AZET.SK







GRAFOMOTORICKÉ PRACOVNÉ LISTY



ČÍM BUDEM?



Motivačný príbeh

ROZPRÁVKA O REZBÁROVI 

V malej chalúpke na kraji lesa žil mladý rezbár Ján so svojou ženou Aničkou. Rezbár vyrezával z dreva rôzne predmety, ale najradšej zo všetkého vyrezával 
hračky pre deti: drevených panáčikov a bábiky, koníky a rôzne vozíky. Rezbárova dobrá a pracovitá žena zbierala a sušila liečivé byliny: podbeľ, materinu 
dúšku, žihľavu, čiernu bazu, lipový kvet i divozel. Ján s Aničkou chodili občas do mesta na trh, kde hračky a nasušené liečivé bylinky predávali. Peniaze, ktoré 

si zarobili, im postačili na skromné živobytie. Rezbár Ján aj jeho žena Anička žili spokojne, len jedna vec ich trápila. Čas plynul a im sa doteraz nenarodilo 
dieťatko. Anička si často povzdychla: „Liečivé bylinky, ktoré suším, pomáhajú ľuďom v ich bolestiach a trápeniach, ale sama sebe nedokážem pomôcť. My sa 
snáď dieťatka nedočkáme.“ Takisto Ján bol z toho smutný. Raz, keď bol rezbár Ján opäť na trhu, všimol si malého chlapca. Ten prikývol a natiahol k Jánovi 
ruku, v dlani mal ukrytých pár centíkov. Ján sa usmial: „To je málo, to na koníka nestačí. To by si musel mať desaťkrát toľko.“ Chlapec zostal smutný. Stál a 
ďalej sa na koníka pozeral. Bol večer. Rezbár Ján ukladal zvyšné nepredané hračky do noše a chystal sa na cestu domov. Keď videl, že chlapček pri jeho 

stánku stále ešte stojí a obdivuje koníka, hračku mu podal: „Vezmi si koníka odo mňa ako darček.“ Chlapec sa poďakoval, vzal koníka vyrezaného z dreva do 
náručia a utekal domov. Rezbár Ján sa chcel vydať na cestu, keď tu zrazu – kde sa vzala, tu sa vzala – stála pred ním starenka a hovorí: „Videla som, ako si 
daroval chlapcovi koníka. Máš láskavé srdce. Som čarovná rozprávková babička a za tvoju dobrotu ti môžem splniť nejaké prianie.“ „Si milá, babička, ale ja 

predsa nič nepotrebujem. Jediné želanie, ktoré s Aničkou máme, je narodenie dieťatka, a to nám splniť nemôžeš.“ „Môžem, nemôžem, kto vie? Začni 
vyrezávať z dreva nádhernú kolísku pre bábätko. Ja za tebou o istý čas prídem a uvidíme.“ Rezbár Ján sa dal do práce. Drevo rezal, hobľoval, brúsil a 
dlátom vytváral prekrásne ozdoby: srdiečka, kytičky, vtáčiky. Čas utekal ako voda v potoku. Jedného dňa Anička hovorí Jankovi: „Naša túžba sa konečne 

splní, budeme mať dieťatko. Ku kolíske, ktorú vyrezávaš na želanie rozprávkovej babičky, môžeš vyrobiť i kolísku pre nášho synčeka alebo dcérku.“ Ján sa dal 
s radosťou do práce a onedlho stáli vedľa seba dve neobyčajne pekné kolísky. Rezbár dokončil prácu práve včas. Ozvalo sa zaťukanie na dvere a do 

svetlice vošla starenka. Ján ju spolu s Aničkou privítali. „Vyber si, babička, ktorá z kolísok sa ti viac páči. A my čoskoro využijeme kolísku druhú. Dočkali sme sa 
a budeme mať bábätko, dievčatko alebo chlapčeka.“



Všetky činnosti s deťmi sú založené na priamom zážitku detí. 
Tie sa pri všetkých povolaniach hrajú námetové hry: na predavačku, učiteľku, pekára, lekára... Tieto hry sú veľmi dôležité, 
pretože učia deti vzorcom správania a konania v situáciách, ktoré sú alebo budú v ich živote bežné. Deti sa učia, ako sa 
nakupuje, ako sa správame u lekára, aké to bude v škole a pod. To, že poznajú rôzne prostredia a skúšajú si správanie v 

jedinečných situáciách, im pomáha lepšie sa orientovať vo svete okolo nich, dokážu reagovať v daných prostrediach a 
typických okolnostiach.

Návrhy aktivít:

AKTIVITA Č. 1:

ČIAPKA PRE PILOTA/KUCHÁRA/ROBOTNÍKA/ZDRAVOTNÚ SESTRU/HASIČA/POLICAJTA
Postup:
1. Na zhotovenie čiapky potrebujeme obdĺžnik z papiera s rozmermi cca 45 – 50 cm x 20 (podľa obvodu hlavy detí). 
2. Zlepíme ho na ovál. Vystrihneme si kruh s priemerom 35 cm z bieleho krepového papiera a nalepíme ho na vrch 
oválu.

Poznámka: Na hru do kútika stačí vytvoriť 3 – 4 čiapky podľa výberu detí. Kútik pre deti tematicky upravíme. Deti v 
hre striedajú role. Napríklad: Do kútika pre kuchára im pripravíme cesto a deti si vytvárajú rôzne 
pekárenské/cukrárenské výrobky, napríklad pletenky, rožky, koláčiky, medovníčky a pod.















„STRATENÉ POVOLANIA“ 

Výkonový štandard: 
Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie obrysov 
či identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na jednoduchej mape). 
Využíva čiarový pohyb na spájanie dvoch bodov v rovine, na kreslenie 
ciest krivou a rovnou čiarou, na spájanie bodov do obrazcov.

Pomôcky: 
obrázkový materiál resp. makety – kováč, roľník, pekár, doktor, 
hasič, policajt, obrázkový materiál resp. makety – kladivo, traktor, 
chlieb, injekcia, hasičské auto, policajné auto, 6ks – dlhé, hrubšie a 
farebné šnúry, pracovné listy a farbičky

Metodický postup:
1. Deti si vypočujú pre nich už známu pieseň „Kováč kuje“ Kováč kuje | Zbierka | Slovenské detské pesničky | Slovak Folk Song 
- YouTube prípadne si ju spoločne zaspievame.
Po vypočutí piesne resp. spievaní nasleduje krátky motivačný rozhovor o piesni: O kom bola pieseň? S čím alebo pri čom kováč v 
piesni pracuje? Čo potrebuje pri svojej práci? a pod. 
2. Na zemi je položená maketa kováča, z ktorej vedie 6 farebných špagátov na druhú polovicu k 6 maketám - kladivo, traktor, 
chlieb, injekcia, hasičské auto, policajné auto. Úlohou dieťaťa je zistiť, ktorá „krivá cesta“ vedie k tomu, čo kováč vo svojej práci 
naozaj potrebuje. Dieťa opisuje, akou cestou musí kováč ísť, aby sa dostal ku kladivu.
3. Ku kováčovi sa pridali aj ďalší pracovníci (roľník, pekár, doktor, hasič, policajt), ktorí stratili to, čo k svojej práci potrebujú. 
Dieťa opäť slovne aj názorne opisuje krivé cesty vedúce od povolaní na jednej strane k tomu, čo potrebujú vo svojej práci na 
strane druhej. 
4. Po akej ceste by mali ísť, aby sa k tomu, čo potrebujú vo svojej práci, mohli dostať čo najskôr? Vytvorte zo šnúrok takéto cesty. 
Vedieme dieťa k používaniu pojmov „krivá čiara“, „rovná čiara“ a k uvedomovaniu si toho, že „rovná čiara/cesta“ zavedie 
každého z nich k tomu, čo potrebuje skôr, pretože je kratšia. 
5. Dieťa si sadne k stolom a pracuje s pracovnými listami (pozri Príloha). Pre výkonovú úroveň 1 a 2 sú čiary vybodkované a 
dieťa ich len pospája. Pri výkonovej úrovni 3 deti čiary/cesty kreslia samé.









PRACOVNÉ LISTY NA PRECVIČENIE GRAFOMOTORIKY







Kam idú? 
Policajt riadi dopravu. 

- Autíčka, ktoré idú doprava vyfarbi žltou, 
- Autíčka, ktoré idú doľava vyfarbi modrou. 



UHÁDNI POVOLANIE Z VIDEA
Povolania - YouTube

Vzdelávacia aktivita :

Koľko slabík?
Pomenuj povolanie na obrázku, vyslabikuj slová, 

vyznač počet slabík do štvorčekov.



KEĎ SEMAFÓR ZABLIKÁ

Hlavným cieľom je získať nové skúsenosti, zručnosti a návyky, ktoré deti povedú k 
bezpečnému a ohľaduplnému správaniu sa voči všetkým účastníkom cestnej premávky, 
vedenie k zníženiu nehodovosti a úrazov detí, k vzbudeniu povedomia o tom, že 
bezpečnosť na cestách je veľmi dôležitá, k zvyšovaniu zodpovednosti detí za svoje 
zdravie, a oboznámiť sa s prácou policajtov. 
Na dosiahnutie výkonových štandardov sme uplatňovali aktivizujúce a interaktívne 
metódy, prostredníctvom ktorých sme sa snažili rozvíjať všetky stránky osobnosti detí 
rovnomerne.

„ Ak deťom dovolíme, aby si všetko vyskúšali na vlastnej koži – budú to ovládať. A ak im dovolíme, aby si to aj prežili – budú to chápať, cítiť celý život.“
J.A.Komenský



Križovatka
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 ma tri oči!
Púšťa iba na zelenú,
počkajte, kým naskočí!

Nauč sa básničku o križovatke a Semafore.

Semafor
Keď červená zabliká,

nepohnem sa z chodníka!
Oranžová svieti,
pripravte sa deti!
Iba farba zelená

voľnú cestu znamená!



Edukačná aktivita:

Učíme sa chodiť po priechode pre chodcov 

Edukačný cieľ: zvládať, ovládať, vykonávať techniky chôdze, pravo - ľavá orientácia 
Edukačný materiál: baliaci papier, výkresy, lepenka, farby, nožnice, lepidlo 

Motivácia: rozhovor, obrázky 
Rozhovorom deti motivujeme k dopravnej tematike, pýtame sa ich či vedia bezpečne prechádzať cez cestu, kde sa bezpečne dá prejsť cez cestu. Či je lepšie prejsť čo najkratšou 
cestou ihneď cez cestu alebo zvoliť dlhšiu, bezpečnejšiu po priechode? Zdôrazniť prečo samá chodiť po priechode pre chodcov. Vysvetliť význam svetelnej signalizácie na 
priechode. Názorne ukázať farby zelená, oranžová a červená na semafore. Vysvetliť rozdiel farieb na semafore pre chodcov a autá. Sústredíme sa na krízové situácie, ktoré môžu 
nastať pri vstupe na vozovku (deti by mali vedieť, že netreba prepadnúť panike, pokojne dokončiť prechádzanie). Treba však zdôrazniť, že na priechode sa nechodí pomaly. 
Pozor: Farebné označenie na svetelnom signalizačnom zariadení sú: zelená, žltá, červená. Na semafore pre chodcov je: zelená a červená.

Postup: Z pruhov z papiera spolu s deťmi vyrobíme priechod pre chodcov (zebru). Z pomôcok pre dopravnú výchovu použijeme imitáciu semaforov pre chodcov. Rozmiestnime ich 
po miestnosti a necháme deti prechádzať bez poučenia . Prepíname panáčikov s označením „Stoj„ a „choď“. Potom deti zoradíme do dvojíc „rodič a dieťa“ a necháme chodiť opäť 
bez poučenia cez priechod pre chodcov. Potom im povieme chyby pri prechádzaní v oboch prípadoch a poučíme ich, aké chyby robili. Vysvetlíme, ako sa správať na priechode pre 
chodcov podľa pravidiel bezpečnosti. Hra sa môže opäť začať opäť teraz už s „poučenými účastníkmi„. Vyzveme deti aby si zároveň všímali aj svojich kamarátov ako sa správajú 
pri prechádzaní.



Opíš čo vidíš na obrázku 
ako správny chodec .



VYFARBI SPRÁVNE SVETIELKO NA SEMAFÓRE. ROZHODNI O SPRÁVNOSTI POHYBU DETÍ. 
PODĽA TOHO VYFARBI SMAJLÍKA.



KRIŽOVATKA 

Pomôcky: Terčík so zeleným stredom, terčík s červeným stredom. 

Postup: 
1. Jednu skupinu tvoria deti a druhú rodičia.
2. Skupiny sa postavia na protiľahlé strany herne tak, že oproti nim musí byť voľný 
priestor. 
3. Držíme v ruke terčíky a stojíme uprostred herne. Jednej skupine ukazujeme terčík s 
červenou farbou – skupina stojí. Druhej skupine ukážeme terč so zeleným stredom. Táto 
skupina detí sa rozbehne, prejde na protiľahlú stranu herne a opäť sa zastaví.

4. Terče a skupiny rýchlo striedame. 

Námety hier s dopravnou tematikou:



CHODÍME PO CHODNÍKU

Na zemi si pripravíme — vymedzíme „chodník“. Vedľa bude cesta, čo naznačíme tak, že tam bude cesta zo stavebníc alebo z dráhy — cesty. Na nej 
budú rôzne dopravné prostriedky — autá, traktory atď. Vyzveme deti, aby sa postavili na chodník a išli tak, ako chodia do MŠ. Všímame si, ako sa deti 
po chodníku pohybujú. Ak deti chodia všelijako, vrážajú do seba, strkajú, všimne si, že panáčik Doprávačik je akýsi smutný. Prečo? Pripomenieme im, že 
aj pri chôdzi na chodníku musia dodržiavať pravidlá.

Čo to je? Pravidlo je to, čo musíme dodržiavať, aby sa nám niečo podarilo, aby sme sa vyhli neporiadku, chaosu, aby sme si neublížili. Pravidlá 
dodržiavame pri hrách, keď sa hráme. Napr. v hre Kolo, kolo mlynské sa musíme všetci držať za ruky a točiť sa dokola, pritom si spievať. Poďme sa 
zahrať hru Kolo, kolo mlynské.

Po chodníku musíme chodiť vždy vpravo, to je pravidlo. Prečo? Aby ľudia, ktorí idú oproti nám, do nás nevrážali a aby sme si vzájomne neublížili. 
Skúsime si teraz, ako treba správne chodiť po chodníku. Vyskúšame si ako ideme z jednej strany chodníka, na druhý. Dbáme, aby deti chodili po pravej 
strane, pričom si môžu hovoriť:

Chodník
Chodíme, chodíme, kadiaľ chceme,

chodník celý zapraceme.
Ak chce chodník voľný byť,

musí chodec vpravo ísť.



TRÚBI AUTO ZA NAMI
Špecifický cieľ vzdelávania :

Poznať a rozlíšiť rôzne druhy dopravných prostriedkov. 
Poznať a rozlíšiť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu. 

Obsah vzdelávania : 

Dopravné prostriedky



Pomôcky: - rôzne druhy dopravných prostriedkov (autíčka, vláčik, lietadlá, loďky), podložka s nakreslenou cestou, vodou, oblohou a koľajnicou (jednoducho nakresliť na veľký 
výkres, baliaci papier, alebo vytlačiť cestu, vodu,... a zlepiť do jedného obrázka)

Postup: 
- deti si pozrú krátku rozprávku o dopravných prostriedkoch (svoju obľúbenú alebo napr. YouTube – Učíme sa dopravné prostriedky) alebo si spolu s rodičmi prečítajú rozprávku, 
maľované čítanie (príloha 4). Možností je veľa.
- dieťa si vezme ľubovoľný dopravný prostriedok a umiestni ho (samé alebo s pomocou rodiča) na to miesto na podložke, kadiaľ sa pohybuje (auto na cestu, loď na vodu, vlak na 
koľajnicu a pod.) Pri každom dopravnom prostriedku dieťa názorne ukáže pohyb daného dopr. prostriedku, znázorní zvuk, ktorý vydáva.
- dieťa si postaví obľúbenú autodráhu/koľajnice pre vláčiky/cestu s kociek pre autá – každý podľa svojho uváženia a bude sa hrať s obľúbenými autíčkami/vláčikmi a pod.
- v prílohe 1 a 2 sú krátke básničky a hádanky o dopr. prostriedkoch, ktoré sa môžete s deťmi hravou formou naučiť. 

Obmena: 
- podložku si deti s pomocou rodiča namaľujú, a tak budú ukladať jednotlivé prostriedky, príp. budú na ňu lepiť vytlačené obrázky (príloha 3). 
Odporúčanie: - ak je to potrebné, pri každom dopr. prostriedku rodič v krátkosti vysvetlí kadiaľ chodí, pomôže mu umiestniť ho a aj znázorniť zvuk aj pohyb. Pravdepodobne bude 
treba opakovať jednotlivé úkony viackrát (a nie málo ☺), ale výsledky sa určite dostavia. 



HÁDANKY 
O DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH

Ši-ši-ši si pospevuje, pred 
stanicou vytrubuje. Vezie 
veľkých, vezie deti, doďaleka s 
nimi letí. 
VLAK

Vezie ľudí v našom meste, túla 
sa po hlavnej ceste. Potešia sa 
všetci keď na zastávku príde 
hneď. 
AUTOBUS 

Dve kolesá stačia iba, keď mi 
priateľ zrazu chýba. Sadnem naň 
a potom hneď pedále sa krútia 
vpred. 
BICYKEL

Po meste si jazdí dáma, čo do 
školy vozila ma. Červeň má na 
svojich lícach, chodieva po 
koľajniciach. 
ELEKTRIČKA

Ocko ho má veľmi rád, do garáže 
dá ho spať. Nie je ani trochu 
skúpy, na pumpe mu benzín kúpi. 
AUTO

Do výšin až hore mieri, pilotovi 
svojmu verí. Letí ponad oblaky, 
dáva pozor na vtáky.
LIETADLO



PRÍLOHA Č.1





PRÍLOHA Č.3





PRÍLOHA Č.4



GARÁŽE

Pomôcky: 
Obrázky dopravných prostriedkov pre každé dieťa (postačí rozmnožiť jednoduché čiernobiele obrázky na formát A5), obruče (garáže) podľa počtu druhov dopravných 
prostriedkov, obrázok dopravného prostriedku na označenie garáže, rytmický nástroj (bubienok, paličky a pod.).

Postup:
1. V priestore herne položíme na podlahu obruče s dostatočne veľkými rozstupmi. 
2. Do každej obruče, ktorá predstavuje garáž, položíme obrázok dopravného prostriedku. 
3. Deťom rozdáme obrázky dopravných prostriedkov a tie sa hneď skúsia rozdeliť do svojich garáží. Následne sa pohybujú v rytme nástroja.
4. Vo chvíli, keď prestaneme hrať, deti sa čo najkratšou cestou dopravia do svojej garáže podľa druhu dopravného prostriedku.

Obmena: Jazdia iba tie dopravné prostriedky, ktoré ukazujeme na obrázku či slovne vyvolávame. Ostatné sú v garáži. Deti sa postupne striedajú. 



ČÍM PÔJDEŠ?

Pomôcky: Obrázky dopravných prostriedkov (formát A5, čiernobiele kópie) –
podľa možností cca 10 až 12 druhov dopravných prostriedkov (niektoré druhy sa 
opakujú), bubienok. 
Postup:
1. Na voľnej ploche na podlahu položíme obrázky rôznych dopravných 
prostriedkov. Dieťa sa medzi obrázkami pohybuje chôdzou alebo ľahkým behom 
podľa rytmu bubienka. Bubnujeme.
2. Vo chvíli, keď prestaneme bubnovať, sa dieťa zastavia pri najbližšom obrázku 
dopravného prostriedku. V rýchlom tempe sa dieťaťa pýtame: Čím pôjdeš na 
výlet? Dieťa odpovie podľa obrázku, pri ktorom sa práve zastavilo.
3. Následne opäť začneme bubnovať a dieťa sa dajú do pohybu.
4. Dieťa by malo postupne vyhľadávať rôzne obrázky a vystriedať viac druhov 
dopravných prostriedkov.



PRACOVNÝ LIST 

DOKRESLI AUTO PODĽA PREDLOHY. 
AUTO VYFARBI



DOKRESLI VLÁČIK PODĽA PREDLOHY.
VLÁČIK VYFARBI





Cieľ:
Poznať, rozlíšiť, 
priradiť a triediť 
dopravné 
prostriedky podľa 
miesta pohybu 
(zem, voda, 
vzduch)



Dopravné prostriedky

Každá odpoveď je na obrázku so začiatočným písmenom (loď, autobus, auto, bicykel, lietadlo, vlak). 
Po každej hádanke sa ukáže obrázok a dieťa si dané slovo vytlieska, povie na ktoré písmeno začína, vymyslí iné 
slovo na dané písmeno.
Iné otázky: aké iné dopravné prostriedky pozná? Ktorý dopravný prostriedok sa mu najviac páči a prečo?







Kocka na ktorej je symbol prostredia (koľajnice, oblaky, voda, cesta, 
"opakovať´"= znova hodiť kockou) po ktorom sa pohybujú jednotlivé 
dopravné prostriedky.

Dieťa hodí kockou a k danému prostrediu - povie dopravný prostriedok, ktorý 
sa v ňom pohybuje. Môže povedať aj ako sa volá daná doprava. Napr. letecká 
(lietadlo, vrtuľník, vzducholoď..), vodná (loď, čln, plť, ponorka..), železničná 
(električka, vlak..), cestná (automobil, autobus, trolejbus, motocykel..). Slová 
môžu vytlieskávať, vydupať...



Hudobno-pohybová hra 
„Dopravné prostriedky“

Melódia - Hlava, ramená, kolená, palce.

text: „Autá, električky, motorky, bicykle, motorky, bicykle, motorky, 
bicykle.
Autá električky, motorky, bicykle, vlaky, lode, traktory.“

Pohyb vyjadrujú nasledujúcimi gestami v stoji:

autá- ruky predpažené imitácia- krútia volantom
električky- spoja dlane nad hlavou- vzpažia
bicykle- predpažiť, dlane vystreté- a rukami napodobňujú pedále
motorky- držia akože riadidlá a jednou nohou šliapu
vlaky- ruky sú pripažené, ohnuté v lakti, dlane otočené smerom k telu-
vyjadrujú pohyb vlaku
lode- veslujú rukami po bokoch tela- striedavo
traktory- prestupujú z nohy na nohu (ako na medveďa).



Matematické úlohy : 
Zakrúžkuj správny počet 



Porozprávaj rodičom čo vidíš na 
obrázku a spočítaj jednotlivé 
dopravné prostriedky.

Zaznač do kruhov počet 
dopravných prostriedkov číslom 
alebo zakreslením guličiek.



Pospájaj dvojice, ktoré patria k sebe. Grafomotorické cvičenie pre šikovné detičky.

Precvičte si pršteky!



Časti obrázka si vystrihni, 
poskladaj a nalep. 
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Ahojte kamaráti!

Keďže ste sa dostali až na koniec, nepochybujeme o tom, že ste všetky úlohy zvládli hravo. Veríme, že si pri 
hrách, aktivitách a pracovných listoch zažil/a spolu s rodičmi veľa zábavy a niečo nové si sa naučil/a.

Už teraz sa tešíme na to ako nám porozprávate všetky zážitky!



...a aby sme nazabudli.. 

Pozdravujú Vás všetky pani učiteľky. 
Veľmi nám chýbate a tešíme sa keď 
sa opäť všetci stretneme v našej 
škôlke.



Milí rodičia,
opäť nás poteší ak nám pošlete dielka usilovných 

detičiek na náš mail mskarpatska3@azet.sk . 
Prosíme, posielajte ich v jednom súbore, aby sa 

nám jednoduchšie triedili. 
Súbor označte menom, priezviskom  a číslom 

triedy. 

ĎAKUJEME



Prikladáme aj zopár omáľovaniek.




























