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Názov hry/aktivity 
 

Metodický postup 
(ako to urobím) 

Edukačný materiál 
(čo potrebujem) 

Získané kompetencie 
(čo sa naučím) 

Jazyk a komunikácia 
          
       Zatúlané húsa 
     
           Fialôčka 
           
          Šibi-ryby 
 
      Veľkonočné sviatky 
 

 
-prečítať, predniesť báseň dieťaťu (položiť dieťaťu otázky 
vyplývajúce z textu-napr. udalosti ,dej ,fakty, pocity..) 
 
-opakovať jarné básne, ktoré už dieťa pozná 
 
-predniesť spolu s dieťaťom vyčítanky ,riekanky o Veľkej 
noci 
-dieťa opíše zážitky z oblievačky, svätenia jedál, tradícií 

 
Báseň: Zatúlané húsa 
 
 
Báseň: Fialôčka 
 
Riekanky: šibi-ryby a iné 
 
Obrázky, fotky, knihy 

-vysvetliť význam slov, 
odpovedať na otázky 
vyplývajúce z textu, viem 
vysvetliť rozdiel medzi 
básňou a rozprávkou 
-poznať tradičné riekanky 
a vyčítanky v našom 
regióne 
-rozprávať samostatne, 
plynulo 
 

Matematika a práca 
s informáciami 

 
    Človeče nezlosť sa! 
 
      Zima, teplo 
 
   Veľkonočné vajíčka 
 

 
 
 
-počítať čísla od 1do 6 v poradí ako idú za sebou 
 
-podľa pokynov rodiča zima a teplo nájsť ukrytý predmet 
v miestnosti 
-vytlačiť nakresliť bludisko sliepočky a vajíčka 
 

 
 
 
-spoločenská hra Človeče 
 
-predmet, hračka 
 
-pracovný list- bludisko 

 
 
 
-počítať podľa poradia za 
sebou od 1 do 6 
-orientovať sa v priestore 
podľa slovnej inštrukcie 
-využiť čiarový pohyb na 
identifikáciu cesty v obrazci 

Človek a príroda 
 
       Jar a jej kamaráti 
 
       Smetiarovo trápenie 
 
      Na cestičke slimák 
 
 
 

 
 
-pozorovať počas vychádzky prírodu-kvety, trávu ,stromy 
a opísať zmeny v prírode 
-všímať si počas prechádzky odpadky a upozorniť na 
čistou prostredia 
-pozorovať pod lupou chrobáčiky v tráve  

 
 
-vychádzky do okolia  
 
-prechádzka v okolí domova 
 
-záhradka, okolie domova 

 
-poznať názvy stromov, 
kvetov, okolia 
-triedenie odpadu vo 
svojom okolí, čistota 
prostredia- význam pre naše 
zdravie 
-viem identifikovať 
rôznorodosť živočíšnej ríše 
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Názov hry/aktivity 
 

Metodický postup 
(ako to urobím) 

Edukačný materiál 
(čo potrebujem) 

Získané kompetencie 
(čo sa naučím) 

Zdravie a pohyb 
 
          Naháňačka 
     
           Horúci zemiak 

 
  

 
 
 

 
 
-sliepočka a líška (líška naháňa sliepočku 
 
-podávam si s rodičmi a súrodencami loptu, tak aby mi 
nespadla, ak spadne vypadávam z hry 

 
 
 
 
lopta 

 
 
-viem sa orientovať 
v priestore, precvičím si 
rýchlosť 
 

Umenie a kultúra 
 
        Ozvenové hry 
 
 
 
       Veľkonočné vajíčko 
 
 
 
 
 
 

 
 
-úlohou dieťaťa je zopakovať určitý hudobný motív 
prostredníctvom hry na telo,, zaspievaj ,zatlieskaj, zahraj 
rovnako“ 
 
-vymodelovať z modelovacej hmoty vajíčka 
-hravo experimentovať s farbami-maľovať veľkonočné 
vajíčka, jarné kvety 

 
 
-piesne o jari, ktoré poznáte 
 
 
 
-plastelína, formičky 
-temperové ,vodové farby 

 
 
-rozvíjam si hudobnosť, 
hudobný sluch, hudobné 
vnímanie 
 
-rozvíjam si výtvarné 
zručnosti, tvorivosť a 
fantáziu 

 
 


