
Tematické aktivity pre deti MŠ 

Týždeň: Od       20.4.2020                    do      24.4.2020 
 

Zdravotné cvičenie  

na celý týždeň: 

 

Názov: Cvičenie s muškou  

Zameranie: Cvičenie podporujúce správne držanie tela 

Postup:  

NA STOLÍKU LEŽÍ HRUŠKA 

(ľah na chrbát, vzpažiť) 

NA TEJ HRUŠKE SEDÍ MUŠKA. 

(sed skrížny, ruky na kolená) 

BZUČÍ SI TÁ MALÁ MUŠKA 

(sed skrížny, v upažení mávať hore a dole) 

TO JE ALE VEĽKÁ HRUŠKA. 

(sed skrížny, vzpažiť von a pripažiť, ruky na zem – dvakrát) 

CELKOM  ISTE  VÄČŠEJ  NIET, 

(stoj spojný, poskokom striedať so stojom rozkročným,  

paže voľné) 

 

JE TO HRUŠKA AKO SVET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň: PONDELOK             20.4.2020 

Zdravotné cvičenie: Cvičenie s muškou 

1.AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

Slniečko sa zobudilo – tancujeme so slniečkom  

Žltý deň 

Rytmizovať detské piesne hrou na tele 

Zopakujeme si s deťmi obľúbenú pesničku o slniečku, keďže 

máme farebný týždeň a dnešná farba je žltá.  

Slniečko sa zobudilo, 

popreťahovalo kosti, 

cez mraky 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 len sa smeje. 

Posielame melódiu piesne.  

Slniečko-sa-zobudilo.wma
/ Kliknite tu / 

 

Slniečko na paličke 

Žltý deň 

Rozvíjanie jemnej motoriky, poznávanie farieb 

 

Po odspievaní pesničky o slniečku pokračujeme ďalšou 

aktivitou. Žltý deň začneme tvorbou slniečka. Pomocou pohárika 

si vystrihneme kruh. Vymaľujeme, vyfarbíme žltou farbou, 

vystrihneme a nalepíme si ho na paličku, ktorú posielame. Fixou 

nakreslíme oči a ústa a nakoniec si môžeme dolepiť okolo kruhu 

žlté lúče z farebného žltého papiera. Obrázok slniečka posielame 

v (prílohe č.1). 

 

 

Príloha č.1 



,Deň: UTOROK  21 .4.2020 

Zdravotné cvičenie: Cvičenie s muškou 

 

1.AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AKTIVITA 

Názov: 

 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

 

Pieseň- Červené jabĺčko 

Červený deň 

Rozvíjať  spev 

Deti motivujeme oblečením červeného trička a rozhovorom, čo 

všetko môže byť červené. Pustíme im pieseň, ktorú posielame a 

ktorú deti už poznajú zo škôlky o červenom jabĺčku. Staršie deti 

si môže červené jabĺčka aj nakresliť. V druhej aktivite pri tvorbe 

tulipána si môžu zaspievať piesne: Ja som vám veľký pán alebo 

Bolo raz jabĺčko krásne, ktorá sa im bude páčiť viac.  

Posielame melódiu piesne. 

O-jabĺčku.wma
  / Kliknite tu / 

 

Môj tulipán  

Červený deň 

 

Rozvíjať grafomotoriku, jemnú motoriku, poznávať farby  

 

Deťom povieme, že dnes si pre Vás pani učiteľky pripravili 

maketu ďalšieho jarného kvetu, ukážeme im ju a opýtame sa ich 

o aký kvet ide. Po uhádnutí, tulipán vymaľujeme, buď vodovými 

farbami, farbičkami alebo podľa(predlohy č.2), budeme lepiť 

malé kúsky farebného papiera na maketu, ktorý musí byť 

ČERVENÝ, keďže máme dnes červený deň. Maketu tulipána 

posielame v (prílohe č.3).  

 

 

Príloha č2 , č.3 



 

Deň: STREDA  22 .4.2020 

Zdravotné cvičenie: Cvičenie s muškou 

1.AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

 

2. AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

Zábava so žabkou BUPI 

Zelený deň 

Precvičenie celého tela  

Deti sa dnes opýtame, či vedia akej farby je trávička. Po uhádnutí 

kladieme otázky, či sa im zelená farba páči a čo ešte všetko môže 

byť zelené. Po krátkom rozhovore, dáme deťom hádanku. Skáče, 

skáče zviera malé, ešte radšej pláva – na obed aj na večeru 

tučné mušky máva. Čo je to?(žaba) Deti po uhádnutí hádanky 

pochválime a povieme, že teraz budú také žabky oni. Pustíme im 

žabku BUPI 

 

l.html
 /Tu kliknite / 

a tak isto posielame v (prílohe č.4) slová celej piesne . 

Príloha č.4 

 

Zelený les 

Zelený deň 

Precvičenie geometrických tvarov 

 

Na úvod sme si zacvičili so žabkou BUPI, ktorá sa tiež bojí 

vírusu a preto si odskočila do zeleného lesa, ktorý si dnes spolu 

urobíme. Malé deti stačia, keď nakreslia stromy podľa (predlohy 

č. 5), ktorú posielame a staršie deti si stromy vyrobia zo zeleného 

papiera v tvare trojuholníka, vystrihnú a nalepia tiež podľa danej 

predlohy. Peň dorobia v tvare obdĺžnika. Zároveň si precvičia 

geometrické tvary- trojuholník a obdĺžnik. 

 

Príloha č.5 

 



Deň: ŠTVRTOK 23 .4.2020 

Zdravotné cvičenie: Cvičenie s muškou 

 

1.AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

 

2. AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

 

Nácvik básne- Kozliatko 

Biely deň 

Správna výslovnosť slov 

Poznáte zvieratká bielej farby? Medzi ne patrí aj kozliatko o 

ktorom sa naučíme krátku básničku. Posielame aj obrázok 

kozičky s básničkou v (prílohe č.6).  

 

Kozliatko: 

Mám kozliatko, ktoré meká,  

sama chodievam ho pásť .  

Chcelo trávu miesto mlieka, 

 keď začalo trochu rásť. 

 Teraz blúdi po záhrade, 

 ak sa stratí, kto ho nájde? 

Príloha č.6 

 

Grafomotorika- pracovné listy  

Biely deň 

Rozvíjať grafomotorické zručnosti  

 

Deti motivujeme krátkou básničkou:  

Bľačia ovce zarána, bača pečie barana. 

Babke tečú slinky na kus baraninky. 

Potom im ukážeme pracovný list a vysvetlíme, že ovečka je 

smutná, lebo nemá na sebe žiadnu vlnu a ak chceme aby bola 

šťastná musíme jej pomôcť vlnu dokresliť. Keďže máme biely 

deň, ovečka ostáva biela.  

  

Príloha č.7 



Deň: PIATOK   24.4.2020 

Zdravotné cvičenie: Cvičenie s muškou 

1.AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AKTIVITA 

Názov: 

 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

Spev piesne- Prší, prší len sa leje  

Modrý deň 

Rozvíjať spev  

Deti motivujeme, modrým tričkom, keďže dnes budeme 

pracovať s modrou farbou. Na začiatok si zaspievame pieseň, 

ktorú už tiež väčšina detí pozná: Prší, prší.... 

Prší, prší, len sa leje, nezatváraj milá dvere, 

milá má, duša má, nezatváraj pred nama.  

Keď som išiel od Zuzičky, štrngali mi podkovičky,  

štrngali, brngali, sivé očká plakali. 

Sivé očká, čo plačete, veď mi moje nebudete, 

budete iného, šuhajíčka švárneho. 

Posielame melódiu piesne 

prší, prší.html
/ Tu kliknúť / 

Po odspievaní si deti vyfarbia dažďové kvapky.  

 

Experimentovanie s farbou 

Modrý deň 

 

Rozvíjať rôzne techniky pri maľovaní 

 

Modrý deň sme začali piesňou prší, prší len sa leje a preto si 

teraz tieto kvapky namaľujeme aj na papier a to dvojakým 

spôsobom.  

Buď otláčaním štetca modrou farbou na biely papier alebo 

otláčaním svojho prsta, tak aby bol celý papier pokrytý 

dažďovými kvapkami. 

 

Samostatná práca podľa postupu 



Príloha č.1 

 

 

 



Príloha č.2 

 

 



Príloha č.3 

 

 

 

 



Príloha č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.5 

 

 

 



 

Príloha č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č.7 

 

 

 

 


