
„Príroda sa prebúdza“ 

Milé deti, milí rodičia, tento týždeň máme tému „Príroda sa prebúdza“ 
Jar je konečne tu, príroda sa prebúdza, slniečko láka von... Je to skutočne krásny čas, ktorý by bola 
škoda nevyužiť. Tak teda poďme objavovať prírodu spoločne! 
 

1. Zdravotné cvičenie 
Je vhodné, ak sa zdravotné cviky každý deň opakujú počas celého týždňa. Deti si ich lepšie zafixujú 
a zdokonalia sa v nich.  

 Príbeh o malom semienku 
Rušná časť: 
Chôdza  vo dvojici- prechádzame sa po záhrade 
Beh v priestore- vietor fúka a rozsieva semienka 
Skok cez prekážky (napr. vankúš) – na poli sú kamene 
Zdravotné cviky 
Stoj mierne rozkročný, ruky v bok, otáčanie hlavou, vľavo- semienko hľadá slniečko 
Stoj, skrčiť pripažmo, ruky na plecia- krúžiť ramenami vpred a vzad 
Kľak vzpažiť predklon, záklon- semienka ovieval vetrík 
Vzpor drepmo- vzpor stojmo, ruky predpažiť- semienka polieva dáždik 
Ľah, krčiť vyššie prednožmo striedavo pravou a ľavou nohou- krtko robí pre semienko 
miesto v zemi 
Dychové cvičenia- sed skrížny skrčmo, hlboký nádych a výdych- semienko sa zakorenilo  
Relaxácia: ľah na chrbte- semienko sa uložilo do zeme, zakorenilo sa, leží a prijíma živiny 
zo zeme a užíva si teplo slnečných lúčov 
 
Hudobno-pohybová hra  
„Takto letia vtáci, vtáci, (napodobňovanie letu vtákov) takto sadajú. (drep) 
Takto letia vtáci, vtáci, (napodobňovanie letu vtákov) takto sadajú. (drep) 
Takto pijú vodičku, (drep, pijeme z dlaní) hore kukajú. (drep, dvíhame hlavu hore) 
Takto pijú vodičku, (drep, pijeme z dlaní) hore kukajú. (drep, dvíhame hlavu hore) 
Takto skáču vrabce, vrabce, (poskoky znožmo), žitko zobkajú. (drep, napodobňujeme 
zobanie zápästím).Takto skáču vrabce, vrabce, (poskoky znožmo), žitko zobkajú. (drep, 
napodobňujeme zobanie zápästím)“ 

 
2. Vzdelávacia aktivita  Príroda sa prebúdza 

Postup: na danom linku som pre vás prichystala prezentáciu o tom čo sa na jar deje, stačí kliknúť na 
jednotlivé čísla na obrázku a otvoria sa vám nové obrázky - text a odkaz na videá. (Podobne ako 
v predchádzajúcej téme). Vedľa obrázka je ikonka v tvare knihy s ampliónom (Immersive reader) ak 
ju stlačíte písaný text sa predčíta, nemusia vám čítať rodičia, môžete skúšať prácu s myškou a pozrieť 
si a vypočuť si všetky odkazy. 
https://www.thinglink.com/scene/1423315204833280002 
Keby vám link nešiel dajte mi prosím vedieť. 

 

 



3. Vzdelávacia aktivita  Ako rastú rastliny + sadenie bylieniek alebo fazuľky 
Pomôcky: zemina, kvetináč, semienka, voda, lopatka 
Postup: Na jar začína sezóna v záhradke, ak vlastnú záhradu nemáte, pestovať môžete aj v malom 
kvetináči. Skúste s deťmi zasadiť rôzne bylinky, pažítku či cherry paradajky a pod.  Pre deti je to 
výborná skúsenosť – môžu sledovať ako to vo svete rastlín chodí, ukladať malé semienko do zeme, 
starať sa oň, zalievať a postupne sledovať rast rastlinky. A tá radosť, keď sa práca vydarí a môže si 
pochutnať na vlastnej zelenine, či navariť bylinkový čaj, stojí za to. 
 

4. Dobrodružstvo v lese 
Spravte si výlet do lesa, vezmite si lupu, ak máte, a objavujte púčiky na stromoch, larvy motýľov, 
prebúdzajúcich sa slimáčikov, chrobáky a usilovných mravčekov v mravenisku. Hlavne nikdy 
nezasahujte do prírody, buďte len pozorovateľmi. (Ak však cestou nájdete odpad, ktorý do lesa 
nepatrí, zoberte ho do vreca a vyhoďte, pomôžete tým našej planéte). Trénujte svoje zmysly a 
privoňajte prírode. Skúste zistiť, ako vonia kôra stromov či čerstvá tráva. Skúste si len tak sadnúť v 
lese na starý pník a bez slovíčka počúvať. Rozlišujte vtáky podľa ich spevu, počúvajte šuchot lístia. 
Upokojte myseľ a cibrite sluch. 
 

5. Pieseň  Slniečko sa zobudilo 
Zaspievajte si spoločne pieseň, pustite si ju 2-3x a potom sa pridajte k spevu, môžete tlieskať do 
rytmu alebo si aj zatancovať. Opakujte viac krát do dňa v priebehu celého týždňa, až kým si ju 
neosvojítee.  
 
Slniečko sa zobudilo, 
popreťahovalo kosti, 
cez mrak hlávku vystrčilo, 
zasmialo sa od radosti. 
 
Vyleteli včielky vrtké, 
motýle zas šantia v tráve, 
lienka ponáhľa sa kdesi, 
mravce slamku našli práve. 
 
Obzerá sa slnko zlaté, 
čo sa robí čo sa deje? 
Všade radosť z práce majú 
a slniečko sa len smeje. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4HweeyoUkyk 
 Zdroj internet 
 
 
 
 
 



6. Vzdelávacia aktivita  Slniečko a jar 
Pomôcky: kriedy / v prípade nepriaznivého počasia výkres a vodové farby,  
Postup: kresli kriedami na chodník, zober pred dom kriedy a kresli slniečko, dúhu, jarné kvety. Vytvor 
farebné kreácie všetkých druhov. Fantázii sa predsa medze nekladú! Odfoť a pošli mi obrázky, 
poteším sa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Vzdelávacia aktivita  Počítame 
Postup: pozri sa na obrázok, aké kvety vidíš? Aké jarné kvety poznáš? Skús spočítať koľko ich je na 
obrázku a potom všetky , ktoré vidíš vyfarbi. 

 

Zdroj internet 

 



8. Vzdelávacia aktivita  puzzle 
Postup: vystrihni obrázok, rozstrihaj na štvorčeky, pomiešaj a znovu poskladaj a následne prilep 

 
 
 
 
Zdroj internet 
 
 



 

9. Vzdelávacia aktivita  Ako rastie kvietok 
Vystrihni a zoraď podľa postupnosti ako rastie kvietok 

 

 

Zdroj internet 
 
 



10. Vzdelávacia aktivita  jarné hádanky 
1. Ktorý kvietok začína kvitnúť už v marci? No predsa kvet nádeje – žltý.... (narcis)  
2. Svojou sýtou farbou priťahuje zrak, na lúkach červený .... (vlčí mak) 
3. Zvončekmi si tíško cinká, zvodná biela.... (konvalinka)  
4. Raz sme s bratom veľké kuli plány: ako natrhať pre mamu ... (tulipány)  
5. Taká jedna malá žabka pekná, spravila si na jazere domček z .... (lekna)  
6. Od jari do jesene, svojej žene z lásky, nosievam pravidelne lúčne .... (sedmokrásky) 
7. Chodí slnko po priekope, vyháňa sneh, na zem klope a v jej hrudkách lúčmi tká malé žlté slniečka. 
(podbeľ) 
8. Žlté hniezda kvietkov z jari, rozsiate sú po chotári. Do každého kalíška nakukuje včelička. 
(prvosienka)  
9. Lúka plná žltých hlávok, strapatí ju jarný vánok. Keď si zopár vláskov chytí, urobí z nich padáčiky. 
(púpava) 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

 

 



11. Maľovanky a pracovné listy 

 
 
Zdroj internet 



 
Zdroj internet 



 
Zdroj internet 
 
 
 

 



Zdroj internet 



 
12. Námety na tvorenie 

 
Kvety zo zemiakových pečiatok/  odtlačky plastovou vidličkou 

  

  
Zdroj internet 
 

Vypracovala: Mgr. Denisa Turčanová 


