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Milí rodičia, tento týždeň budú aktivity zamerané na tému: Jarné kvietky 

Nasledujúci text sa volá maľované čítanie. Čítajte ho spolu so svojim dieťaťom, ukazujte prstom 

text, ktorý práve čítate, písmenko po písmenku. Tam kde sú obrázky, nechajte čítať svoje dieťa. Želám 

vám veľa zábavy a radosti pri spoločne strávenej činnosti.  

AHOJ KAMARÁTI☺! 

AKO SA VÁM DARÍ? DÚFAM, 

ŽE STE ☺VESELÍ, LEBO SA 

VÁM PODARILO ZASADIŤ 

NEJAKÉ    

ALEBO A PEKNE 

VÁM RASTÚ. TENTO TÝŽDEŇ 

SA BUDEME ROZPRÁVAŤ O  

KVIETKOCH, KTORÉ RASTÚ NA 

  JAR.  
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MILÍ KAMARÁTI,  

VYPOČUJTE SI ROZPRÁVKU : 

 TRI MOTÝLE, 

KTORÚ VÁM TERAZ PREČÍTAJÚ

☺ 
Bola jar. Vzduch voňal sviežou zeleňou, stromy sa pýšili novými púčikmi a vtáčiky im spievali 
oslavné piesne. 

Nad záhradou plnou farebných kvetov poletovali tri motýle, červený, žltý a biely. Boli to dobrí 
kamaráti. Páčili sa im všetky kvietky – červené, žlté, biele, ružové i oranžové. Nemohli sa nasýtiť 
ich pestrosti. Celý deň sa naháňali medzi nimi a hrali sa na schovávačku. 

Zrazu sa slniečko schovalo za oblak. Vzduch sa ochladil a na zem dopadli prvé kvapky dažďa. 
Kvetinky sa sklonili k zemi a rýchlo pozamykali svoje hlavičky. Kvap – kvap. Drobné kvapky 
dopadli aj na krídla motýľov. „Zle je!” vedeli motýle. „Musíme sa rýchlo schovať.” 

Prileteli ku kvietku, ktorý bol najbližšie. Bol to červený tulipán. „Dobrý tulipán, červený tulipán, 
otvor nám, schovaj nás pred dažďom,” prosili motýle. Tulipán odpovedal: „Ty, červený motýlik, sa 
môžeš u mňa schovať, lebo si taký istý ako ja. Žltého a bieleho motýľa však dnu nepustím, lebo 
sú iné.” „Ach, akože by som mohol opustiť svojich kamarátov? Nie, keď nemôžu oni, nejdem ani 
ja,” povedal červený motýlik a odletel s kamarátmi hľadať iný úkryt. Dažďových kvapiek začalo 
pribúdať. Motýliky už boli úplne premočené. 

Prileteli k žltému narcisu. „Dobrý narcis, žltý narcis, pusť nás dnu, schovaj nás pred dažďom,” 
prosili motýle. „Teba, žltý motýlik, rád pustím dnu, lebo si taký istý ako ja. Ale červeného a 
bieleho nepustím, lebo sú iné,” odvetil žltý narcis. „Ach, ale my sme kamaráti, nechceme sa 
rozdeliť. Keď nemôžu oni, nejdem ani ja,” povedal statočne žltý motýlik a odletel s kamarátmi 
hľadať iný úkryt. 

Spustil sa hustý lejak. Motýliky, úplne mokré a uzimené, prileteli k bielej snežienke. „Snežienka, 
snežienka biela snežienka, otvor nám svoj kalich, schovaj nás úbohých, lebo iste zahynieme, už 
sme celí premočení a premrznutí,” prosili motýle. „Teba, biely motýlik, rada schovám, lebo si taký 
istý ako ja,” prehovorila biela snežienka, „ale červeného ani žltého nemôžem pustiť dnu, sú iní.” 
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„Nikdy neopustím priateľov v núdzi,” vyhlásil statočne biely motýlik, hoci mu už dochádzal dych a 
ledva mával mokrými krídelkami. 

Slniečko spoza mraku všetko pozorovalo. Uľútostilo sa mu drobných motýlikov a odohnalo mrak. 
Prestalo pršať a na zem znovu dopadli teplé lúče. Rýchle zohriali skrehnuté telíčka motýlikov a 
vysušili ich mokré krídelká. Motýliky pookriali a boli šťastné, že zostali spolu a opäť sa môžu 
spolu hrať. 

ÚLOHY PRE VÁS : 
1. VYBERTE  A ZAKRÚŽKUJTE, KDE SA ODOHRÁVA DEJ ROZPRÁVKY 

 

                           
 

 

2. VYFARBITE MOTÝLIKY TAKÝMI FARBAMI, AKÉ MALI 

V ROZPRÁVKE 

 

             

 

 

3. PREČO MOTÝLE POTREBOVALI POMOC? VYFARBITE SPRÁVNU 

ODPOVEĎ. 
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4. ZAKRÚŽKUJTE TIE KVETY, U KTORÝCH HĽADALI MOTÝLE 

POMOC.  

 

                                           
 

 

 

                                                        
 

 

5. KTO POMOHOL MOTÝĽOM? SPRÁVNU ODPOVEĎ VYFARBITE. 

 

                 

 

, POROZPRÁVAJTE , AKÉ BOLI 

MOTÝLE?( porozprávajte sa s deťmi o priateľstve a medziľudských vzťahoch, 

poukážte na správanie motýlikov) 
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POVEDZTE, AKO SA VOLALI KVIETKY

, U KTORÝCH SA 

CHCELI SCHOVAŤ? 

AKÉ BOLI? 

TULIPÁN 

     NARCIS 
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SNEŽIENKA 
 

 

TIETO  RASTÚ A KVITNÚ 

NA   JAR. POZNÁTE EŠTE INÉ 

KVIETKY, KTORÉ RASTÚ 

A KVITNÚ NA   JAR? 

POROZPRÁVAJTE O NICH. AKO 

VYZERAJÚ,AKÚ FARBU MAJÚ, 

AKO SA VOLAJÚ? 

NAPRÍKLAD: 
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FIALKA 

PRVOSIENKA 

HYACINT 

PÚPAVA 
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KONVALINKA 

 

SIRÔTKA 

 

PODBEĽ 

 SEDMOKRÁSKA 
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ZAHRAJTE SA S NA 

VČIELKY A KVETY        
HRA:   (Zameraná na poznávanie kvetov)  

Pomôcky: Obrázky kvetov, včielky, básne o kvetoch (priložené), farbičky, nožnice  

Kvety si vyfarbite, príp. vymaľujte. Rozložte ich na viditeľné miesto (na trávu, v miestnosti...).  

Obrázok včielky si vyrobte podľa návodu a dajte na čelenku alebo zaveste na krk.  

Dieťa „včielka“ napodobňuje let včielky (ruky na ramená).  

Počas „letu“ rodič hovorí riekanku: 

 „Za slniečka skoro zrána vstala včielka vybúvaná. 

 Vstala a už letí – hej – Po lúčine zelenej!“ 

 A sadla si na .... (rodič povie názov kvetu).  

Dieťa „včielka“ si sadne na určený kvet. Hra sa opakuje a včielka hľadá iný kvet. 

KONVALINKY 

 
Cingi-lingi, cingi-lingi, 

takto zvonia konvalinky. 

Zobudíme lienočky, 

aj svrčkove husličky . 

Vstávať, vstávať spachtoši, 

treba zimu odplašiť. 
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PRVOSIENKA  

 

Prvosienka jarná, 

také meno mám, 

a slniečku úsmev 

veľmi rada dám. 

Možno preto kúsok farby z lúčikov, 

nalialo mi do tých mojich púčkov. 

 

 

FIALKA 

 
Ja sa volám fialôčka 

a mám krásne žlté očká. 

Hoc som iba kvietok drobný, 

všetkým veru radosť robím. 

Keď rozložím sukne svoje 

každý vzdychá od tej vône. 
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PÚPAVA 

 

Vijem, vijem vienok 

z prvých púpavienok. 

Vtom do môjho vienka 

priletela včielka. 

Ozdobila vienok 

z prvých púpavienok. 

 

TULIPÁN 

 

Ja som vám veľký pán, 

červený som tulipán. 

Moja hlávka kalich veľký, 

zdobí v meste parky všetky. 

Ja som vám veľký pán, 

červený som tulipán. 
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                                         PÚPAVA
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                                          TULIPÁN

  



15 
 

           FIALKA
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KONVALINKA
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PRVOSIENKA
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VYROBTE SI KVIETKY 

A MOTÝLIKY PODĽA NÁVODU 

A MÔŽETE  ZAHRAŤ 

DIVADIELKO O TROCH 
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VIETE ČO POTREDUJÚ RASTLINKY 

K ŽIVOTU? OBRÁZOK VYFARBITE☺ 
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ZAKRÚŽKUJTE, ČO POTREBUJE RASTLINA, ABY MOHLA RÁSŤ  

 

 

ŠIŠKA 

SLNKO 

VODA 

VZDUCH 

VAJCE 

JEDLO 

DŽÚS 

ZEM 
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POSPÁJAJTE     PODĽA  ČÍSEL,  AKO    

VÁM UKAZUJÚ        A POVEDZTE, AKÝ 

KVET STE VYTVORILI        
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SPOJTE KVIETKY, KTORÉ 

K SEBE PATRIA        

POMENUJTE ICH 
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MINULÝ TÝŽDEŇ STE SI UROBILI 

SNEŽIENKU A TERAZ SI 

MÔŽETE UROBIŤ AJ OSTATNÉ JARNÉ 

KVETY☺ 

OBRÁZKY SI VYTLAČTE VO VÄČŠOM 

FORMÁTE Z WEBU:  
https://nasedeticky.sk/tvorime-s-detmi/16551/jarne-kvietky-hrame-sa-s-pismenkami/ 

 

 

https://nasedeticky.sk/tvorime-s-detmi/16551/jarne-kvietky-hrame-sa-s-pismenkami/
https://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2021/03/jarne-kvety-04.jpg
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EŠTE VÁM POSIELAM  ZOPÁR VESELÝCH 

PESNIČIEK O JARNÝCH KVIETKOCH 
https://www.youtube.com/watch?v=Bt9znxt6ABo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r3x5lEo7Uiw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_3I9qf5EFP0 

 

 

A TO JE NA TENTO TÝŽDEŇ 

VŠETKO☺ . 
 

MAJTE SA KRÁSNE 

A POSLÚCHAJTE . 

AHOJ ☺. 

 
                                                                                                   Vypracovala: Renáta Mészárosová 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bt9znxt6ABo
https://www.youtube.com/watch?v=r3x5lEo7Uiw
https://www.youtube.com/watch?v=_3I9qf5EFP0

