
Trieda Mravčekov – Jar 

Voňavá hádka 

Pomôcky: maľované čítanie, obrázky z textu, veľký formát papiera (, pastelky 

https://misseli.estranky.sk/fotoalbum/malovane-citanie/malovane-citanie-k-temam 

POSTUP:  

• Skôr ako začneme čítať, porozprávame sa s deťmi o jednotlivých obrázkoch, aby ich po 
prečítaní vedeli správne pomenovať, doplniť do textu. 

• Prečítame zrozumiteľne deťom celý text aj s obrázkami- dbáme na dôraz, intonáciu. 
• Po prečítaní v krátkosti kladieme deťom otázky z textu- O čom bol príbeh?, O čom sa 

kvety hádali?, Kto zobudil Jar?.... môžeme zopakovať názvy jarných kvetov. 

• Práca s obrázkom - čítame text ešte raz, deti sa pokúšajú po jednom dopĺňať obrázky do 
textu na základe deja alebo ako išli za sebou. Pri práci s obrázkom dbáme na správnu 
výslovnosť. 

• Dieťa si môže  nakreslí obľúbený jarný kvet alebo čo si predstavuje pod pojmom jar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Od semienka k rastlinke 

Pomôcky: Nádoba obdĺžnikového tvaru, vata, semienka žeruchy, krhla s vodpu, nálepky alebo                     
ozdobné lepiace pásky 

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=pjCN0KxcuSo 

POSTUP:  

• Skôr ako začneme s deťmi sadiť zahráme sa na malé semienka, aby sme ich k činnosti 
motivovali, lepšie sa im pracovalo a vytvorili si obraz o sadení, klíčení a raste rastliny. 

• Spoločne sa pokúste opísať časti rastliny – koreň, stonka, listy, kvet, plod 
a porozprávame sa čo všetko potrebuje rastlina na to, aby mohla rásť- voda, svetlo, 
teplo. 

• Keď sme sa zahrali na semienka, porozprávali o rastlinke- ako vyzerá, z čoho sa skladá, 
môžeme sa pustiť do sadenia. 

• Na dno mištičky položíme vatu, krhličkou ju jemne navlhčíme a na ňu husto nasypeme 
semienka ( semienka nesmú plávať).  

• Misku môžete spoločne dotvoriť nálepkami, ozdobnými páskami alebo temperovou 
farbou... 

• Misku dáme na svetlé miesto, najlepšie na parapet. 
• Denne udržujme vatu vlhkú, niekedy aj viac zálievok za deň- závisí od teploty a vlhkosti 

v triede ,byte. 

• Čakáme- denne s deťmi pozorujeme proces klíčenia a rastu žeruchy. 

 

Ak sme sa veľmi snažili a o rastlinku vzorne starali, prvý zber žeruchy sa môže vykonať už za 
týždeň, všetko záleží od šikovnosti a starostlivosti malých záhradníkov. Potom si už len 
odstrihneme vršky, aby rastlinka mohla ďalej rásť, umyjeme, položíme na chlebík s maslom a 
ochutnávame. Dobrú chuť. 

POZNÁMKA: 

Udržať vlhkosť pomôže prekrytie výsevu igelitovým vreckom, zároveň urýchli proces klíčenia. 

                  

 Proces klíčenia a rastu fazule: 

 

 

 

 

 



Tulipán 

Pomôcky: zemiak, nôž, obrus, maliarska zástera, temperové farby, podložka na farbu, papier 
alebo výkres, nádoba na vodu, štetec, obrázok tulipánov 

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=iN9oOTE_dEg 

 

POSTUP:  

• Pred maľovaním si najprv rozcvičíme prsty krátkou ukazovačkou v stoji- ukazovákom 
na ruke kreslíme do prázdna kruhy-slniečko, ktoré rastlinka pre svoj rast potrebuje, my 
chceme aby slniečko viacej hrialo, tak zovrieme päste a otvoríme-slniečko žiari, 
zopakujeme 3x, teraz urobíme dážď - pohybujeme všetkými prstami hore-dole akoby 
pršalo. Keďže sme prsty rozcvičili aj rastlinke dali pre rast všetko čo potrebuje, môžeme 
sa pustiť do práce. ( už sme sa rozprávali o rastlinkách a spomenuli sme aj tulipány - 
ako vyzerá, akú môže mať farbu, kde rastie, z čoho sa skladá..).  

• Vysvetlíme deťom postup práce. 
• Vopred si pripravíme zemiakové pečiatky na odtláčanie. Rozpolíme zemiak na 

polovicu, fixkou predkreslíme tulipán a zvyšné, prebytočné časti vykrojíme do hĺbky, 
kým nevznikne tvar pečiatky- tulipán. 

• Na výkres si zelenou farbou predkreslia deti stonky a listy tulipánov. 

• Štetec namočíme do ľubovoľnej farby a nanesieme ju na zemiakový tulipán, pomaly 
a opatrne ho odtlačíme ku predkreslenej stonke. Postup opakujeme, až kým nezakvitnú 
všetky tulipány na stonke. Počas práce dávame deťom otázky: Ktorá farba sa ti najviac 
páči?, Akej farby je tvoj tulipán? Babke –mamke... by sa páčil tento tulipán  
( dieťa pomenuje farbu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voňavé čísla 
 

Pomôcky: makety kvetov a lienok, nožnice,   
fixa, lepidlo, ceruzka, výkres, farbičky,     
farebný papier, čisté kartičky 

Zdroj: web 

 

POSTUP:  

Skôr ako začneme samotnú aktivitu, zopakujeme si alebo precvičíme s dieťaťom čísla hravou 
formou s kartičkami, kde sú čísla vopred napísane. Ukážeme dieťaťu kartičku s číslom, 
opýtame sa aké číslo vidí na kartičke. Zábavnejšie – spočítaj koľko kociek tu máme, a teraz čo 
myslíš, ktoré číslo na kartičke je rovnaké ako počet kociek?  

• Rozložíme si kvety ľubovoľne na koberec- deti nám môžu pri tom pomôcť. Rozdáme 
deťom lienky na ktorých je rôzny počet bodiek (od 1do 4, viď. obrázok č.1). Opýtame 
sa detí, či vedia prečo sa hrá volá – Voňavé čísla? No preto, lebo kvety voňajú a naše 
čísla sa nachádzajú na nich. Ich vôňa prilákala aj zvedavé lienky, ktoré si chcú na kvety 
sadnúť.  

• Deťom vysvetlíme, že nie každá lienka si môže sadnúť kam chce- teda na ľubovoľný 
kvet. Ten svoj si musí pohľadať. Každé dieťa si svoju lienku prezrie, môže spočítať 
počet bodiek, aby sa mu ľahšie zapájalo do aktivity. 

• Teraz vyzveme po jednom deti- aby povedali, koľko bodiek má ich lienka a či vedia, na 
ktorý kvet si môže lienka sadnúť (ak deťom počítanie ide menej- pomôžeme mu, alebo 
vyzveme iné dieťa aby pomohlo kamarátovi). Takto aktivita pokračuje, pokiaľ sa 
nevystriedajú všetky deti alebo nepriradia všetky lienky ku kvetom. 

ZÁVER: 

Pochválime deti za šikovnosť, komu sa darilo menej povzbudíme, na záver si zarecitujeme 
básničku o lienke. Lienka malá ráno vstala, košieľku si v rose prala, 

vietor silno zafúkal, košieľku jej roztrhal. Plače lienka , už jej niet, schovám sa tu pod voňavý 
kvet. 

 POZNÁMKA:  

- kvety s číslom v strede si pripravíme vopred, taktiež makety lienok 

           ( Obmena aktivity) 

1. Vytvoríme kvet s lupienkom od 1 do 4 – dieťa k lienke nájde kvet s rovnakým počtom 
lupeňov. 

2. Lienky bez bodiek- deti musia farbičkou dokresliť toľko bodiek lienke, koľko lupeňov má 
kvet, ktorý si vytiahne 



Motýle  

Pomôcky: obruče hula – hop 

Zdroj: web 

POSTUP:  

• V priestore poukladáme kruhy (hula - hopy), ktoré budú predstavovať kvietky. Deti si 
vyberú, na ktorom kvietku bude ten-ktorý motýlik oddychovať.  
Ideálne je, keď na 1 kvete sedia 2 – 3 motýle. 

• Počas hudby deti voľne v priestore napodobňujú let motýľa – chôdza alebo poklus na 
špičkách, paže idú z pripaženia do vzpaženia a späť.  

• Keď hudba prestane hrať, sprievod skončí a motýle  musia, čo najrýchlejšie priletieť na 
svoj kvet- teda do kruhu ( hula-hop). 

• Keď zaznie hudba hra sa opakuje. 
 

ZÁVER:  

Môžeme si vopred vyrobiť medaily z papiera alebo slaného cesta v tvare motýľa a v závere hry 
ich deťom rozdať  ako odmenu za snahu. 

POZNÁMKA: 

1. Pri tejto hre sa dá súťažiť (s väčšími deťmi). Kto nepriletí na svoj kvet, napríklad do 5 
sekúnd, vypadáva. 

2. Variácie tejto hry: myšky – myšacia diera, zajačiky – zajačí brloh, vtáčiky – hniezda, 
slon – jazero, z ktorého pije vodu. 

 

 

 

 


