
AKTIVITY NA STREDU 1.4. 

AKTIVITA TVOV ( Škôlka so švihadlom) 

 

Pozdravujeme vás milé deti,  

pripravili sme si pre vás my, pani vychovávateľky, rôzne aktivity či už pohybové, 

spevácke, vedomostné,  alebo také, ktoré overia vašu fantáziu a manuálne zručnosti. 

Prajeme vám pri nich veľa zábavy !☺ 

Dnes by bolo fajn sa trošku rozhýbať, či už vonku, alebo si nájdete kúsok miesta v 

izbičke. Postačí Vám len švihadlo.  

To dievčatko to robí veľmi jednoducho, myslíme si, že by to v pohode zvládli 

prváčikovia aj druháci. Tí starší, šikovnejší si to môžu vyskúšať urobiť bez prestávky, 

prípadne odzadu, čiže začnú 10 vajíčok ... 

Dúfame, že sa zabavíte a zdokonalíte v preskoku cez švihadlo.  

Držíme Vám palce !  

 

Ukážku nájdete tu: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PCtHXB6CUSQ&t=25s 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PCtHXB6CUSQ&t=25s


AKTIVITA PTOV (Veselé postavičky z tieňa) 

Ahojte milé deti,  

dnes sme si pre vás pripravili obkresľovanie predmetov pomocou tieňov.  

Pomôcky: Hlavne slniečko, papier, rôzne predmety, ktoré chcete obkresliť, ceruzku. 

Predmet si postavíme na papier tak, aby dával tieň a môžete obkresľovať.  

Veľa zábavy prajeme! 

 



AKTIVITY NA ŠTVRTOK 2.4. 

AKTIVITA  PEOV (Sadenie byliniek) 

Ahojte decká, 

dnes si zasadíme semienka reďkovky do malej kuchynskej záhradky.   

Pomôcky:kochlík, semienka, rašelina, voda. Môžeme si zasadiť aj iné druhy 

semienok napríklad rôzne bylinky, ktoré sa dajú použiť v kuchyni.  

1.                               2.                                 3. 

 

               4.                                        5.                                  6. 

 

 7. 



AKTIVITA TVOV (Skákanie panáka -  "Škôlka") 

 

 

Ahoj deti,  

slniečko sa už pomaly zobúdza a láka nás aspoň na chvíľu von. Zahrajte si hru 

"Panák", alebo ako ju poznáme z družiny "Škôlka". Túto hru si ľahko zahráte aj na 

chodníku pred domom a keď zavoláte aj maminu, tak si zaspomína na svoje detstvo 

a pekne sa spolu zabavíte. 

Veríme, že si pravidlá tejto hry dobre pamätáte a dobre sa vonku vyskáčete... 

 

 

 

 

 

  



AKTIVITA PIATOK 3.4. 

AKTIVITA EVOV (Hudobná – Pieseň: Čisté rúčky) 

 

Pozdravujeme vás aj dnes milí naši družinári ! 

 

Ako sa máte ? Dúfame, že ste všetci zdraví ! Pre mladšie deti posielame poučnú 

pesničku od M. Jaroša o tom, ako si nesmiete zabúdať umývať rúčky.  

Bolo to treba robiť stále, ale teraz v tomto karanténnom období je to – 

TO najdôležitejšie !  

 

Pozrite si video, prípadne sa naučte slová. Veríme, že mnohí tú pesničku už aj vedia. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kbA1YDXBtnM&t=62s 

 

 

  



AKTIVITA PEOV (Ovečka z vaty) 

 

Ahoj deti,  

blíži sa nám Veľká noc, poďme si spolu vytvoriť peknú ovečku.  

Pomôcky : výkres, nožnice, lepidlo, fixky, ceruzky alebo pastelky a vatu.  

Najskôr si musíme urobiť šablónku tváre. Určite vám rodičia radi pomôžu. Šablónku 

vystrihneme a dokreslíme tvár. Vymaľujeme a nakoniec nalepíme vatu.  

Ovečka je hotová. Však to nebolo ťažké?  

 

 

 

 


