
Zimné radovánky 
Vypracovala Mgr. Katarína Polomová 

 
Rozvíjame reč a priestorovú predstavivosť. 

Zimné športy - Kto je kto? Prezri si obrázok a povedz, kto čo robí. Vymysli deťom mená. 

Kde je lyžiar? Kde je sánkár? Kde je korčuliar? Kde je snowboardista? 

Kto je na kopci? Kto je na ľade? Kto stavia snehuliaka? Koľko je detí? Spočítaj ich. 

Ktoré deti sú hore a ktoré dole? Kto je vľavo a kto vpravo? 

Čo ešte vidíš na obrázku? 

 



RUKAVIČKY 

(básnička) 

 

Keď sa vonku ochladí, 

mne to vôbec nevadí. 

Oblečiem si rukavičky, 

čo som dostal od babičky. 

Pre teba mám jedny tiež, 

vonku už viac nezmrzneš. 

 

 

 

 

 



                                   

Letí vločka z neba 

(Pohybová hra s básničkou) 

Letí vločka z neba,          (beh po špičkách) 

je jej trochu zima.           (chytiť sa za nos) 

Všetko sa razom zmení,  (kývame hlavou ÁNO) 

až dopadne k zemi.          (čupnúť si) 

Tam si pekne ľahne,        (ľahnúť si) 

už sa ani nehne.                (ležíme) 

A keď vločiek pribudne,  (ukazovať okolo seba) 

zima jej už nebude.           (vytlieskať) 

 

 

                                       

 



Kde mám rovnakého kamaráta? 

Spoj čiarami. 

 

 

 



Spáruj podľa farieb. 

 



 

 

 

 

 



Spoj správne podľa farby. 

 

 

 

 

 



Obtiahni trasu po ktorej vločky padajú 

 

 



Doplň pravú stranu obrázka. 

Hotoví obrázok vyfarbi. 

 

 

 



Vytvor snehuliačikov, následne ich vyfarbi. 

 

 



Obtiahni prerušované čiary. 

 

 



Vyznač trasu k druhej rukavičke. 

 

 



Obtiahni snehové vločky. 

 

 



Obtiahni prerušované čiary v iglu. 

Obrázok vyfarbi. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



A ešte niekoľko zimných rozprávočiek  

 

Macko Uško – Sánkovačka https://www.youtube.com/watch?v=Qd6ZDB7Va6U 

 

Macko Uško – Klzacka https://www.youtube.com/watch?v=TIfShz-50Rg 

 

Macko Uško – Snehuliacik https://www.youtube.com/watch?v=HVyqcCVcgxo 

 

Krtek a sněhulák https://www.youtube.com/watch?v=I7SZxoZlkxY 

 

V chalúpke a za chalúpkou Ako bolo v zime zima HD SK -BBhttps:// 

www.youtube.com/watch?v=th0tsLkvNeM 

 

O dvanástich mesiačikoch https://www.veselerozpravky.sk/o-dvanastich-

mesiacoch-sk/ 

 

 

 

 

 

a pesničiek 

  

Miro Jaroš - ZIMA NA SANIACH 

https://www.youtube.com/watch?v=fjGn_0FpfUo 

 

Sniežik sa nám chumelí - pesnička pre deti a rozprávková zasnežená krajina | 

  

Hanička a Murko https://www.youtube.com/watch?v=HUGmxRIEb0s 

 

Zima https://www.youtube.com/watch?v=tsa-4xomR1A 

 

Postavím si snehuliaka - pieseň s textom (Snehuliak) 

https://www.youtube.com/watch?v=0rbu7cOSiF4 
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Vyrobte si falošný sneh  

Čo budete potrebovať: 

 nádobu na miešanie snehu 

 penu na holenie 

 sódu bikarbónu 

 

Postup na výrobu falošného snehu je jednoduchý. Do misky nastriekajte penu na 

holenie (asi polovicu z celej fľaše), prisypte sódu bikarbónu (na naše množstvo 

peny, ide asi 500 g sódy). A teraz to všetko spolu zmiešajte. 

https://spolupozaskolu.sk/falosny-sneh-len-z-dvoch-ingrediencii/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spolupozaskolu.sk/falosny-sneh-len-z-dvoch-ingrediencii/


Cencúle ako z rozprávky 

Chceš si vyzdobiť svoju izbičku cencúľmi, ktoré budú vyzerať ako z rozprávky 

a 

pritom sa neroztopia? Potrebovať budeš: 

- alobal, 

- šnúrku na zavesenie, 

- nožnice, 

- biele tekuté liepidlo, 

- modrý glitrový prášok. 

Z alobalu vystrihni väčší trojuholník, z ktorého vymodeluješ cencúľ. Na jeho 

vrch 

nalep šnúrku na zavesenie, môžeš aj lepiacou páskou. Cencúľ natri bielym 

lepidlom. 

Do tácky vysyp modrý glitrový prášok a v ňom cencúľ pováľaj. Pozor, aby 

prášok nebol úplne všade. Lepidlo nechaj zaschnúť a hotovo. Zdroj: 

https://prosolutions.sk/materialy-na-stiahnutie/ 
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