
AKTIVITY NA STREDU 15.4. 

AKTIVITA PTOV (Strapaté kuriatko) 

 

Ahojte deti, 

volám sa Jar. Prišla som 20. marca, kedy deň aj noc trvali rovnako dlho. Je to jarná 

rovnodennosť.Príroda sa zobúdza po zimnom spánku, kedy si oddýchla. Budeme 

mať viac slniečka.  Ale aj dáţď, lebo rastliny a stromy to potrebujú. Rodia sa 

nové mláďatká. Moji kamaráti sa volajú: Marec, Apríl, Máj. 

Spolu sme pripravili toto jarné strapaté kuriatko. Kto má chuť, môţe si ho skúsiť 

vyrobiť. Ţeláme veľa chuti do práce.  

Návod: 

1.   2.  3.   4.  5. 

 
 preloţená strana 
6. 

Pomôcky: ţltý a oranţový papier, ceruza, noţnice, lep, 2 štipce, 

farbičky, kruţidlo (tanier) 

Postup: Na papier si nakresli kruh, (môţeš pouţiť aj tanier), vystrihni 

ho – obr. 2.  Po celom obvode kruhu papier postupne nastrihaj. Na 

šírke strihu nezáleţí, veď ani kuriatko nemá páperie podľa pravítka. – obr. 3.  

Vystrihni si štvorček oranţového papiera, preloţ ho na trojuholník a vystrihni zobáčik. 

– obr. 4.  Lepidlo nanes na jednu časť zobáčiku, nalep ho na kruh a domaľuj oči. – 

obr. 5.  Štipce môţeš vymaľovať. – obr. 6. 

Stačí uţ len spojiť kuriatko s nôţkami a hotovo. – obr. 1.  

 

 

 

 

 



AKTIVITA TVOV (Ktorá ruka, ktorá noha) 

 

Ahojte kamaráti,  

nemáte chuť si zhotoviť veselú pohybovú hru? Nám sa v druţine veľmi páčila.Stačilo 

si obkresliť na výkresy naše ruky a nohy, obtiahnuť ich fixkami a jemne lepiacou 

páskou prilepiť na zem. Ak to nalepíte podľa nákresu - obrázka, uţ stačí vţdy do 

riadku skočiť tou správnou nohou a rukou presne tak, ako to je určené. Nie je to také 

jednoduché preskákať to aţ do konca. Ak sa pomýlite, ide skákať ďalší. Napríklad 

sestra, brat, prípadne mamička alebo ocko. 

My sme si uţili veľa zábavy a veľa sme sa nasmiali.  

Ak sa vám to podarí, ste super!  

Drţíme palce a ţeláme veľa úspešných skokov. 

 

 

  



AKTIVITY NA ŠTVRTOK 16.4. 

AKTIVITA TVOV (Hod na sloníka) 

 

Vitajte opäť kamaráti na našej stránke ŠKD.  

Nechcete si zmerať sily v hádzaní na terč? Tým terčom by mal byť sloník, ktorého si 

s pomocou rodičov vyrobíte. Ak vám pomôţu, vy si ho uţ len vymaľujte podľa 

vlastnej fantázie, vystrihnite krúţky z tvrdšieho kartónu, alebo krúţky nájdete doma a 

hra sa môţe začať. Stačí vám urobiť 5 krúţkov.  

  

Potom si len pripravte papier a pero, zapíšte súťaţiacich a hurá do hádzania! 

Víťaz je ten, kto nahádţe najviac krúţkov, prípadne hodí všetky. 

Moţno ste si uţ kúpili podobný terč v obchode, ale mať vyrobený vlastný je oveľa 

zábavnejšie. 

Drţíme palce v presnom hádzaní! 

  



AKTIVITA PTOV (Zvukové pexeso) 

Ahojte kamaráti, 

pozdravujeme vás všetkých aj dnes. Dúfame, ţe sa máte aj dnes dobre a ste 

netrpezliví, čo pekné si dnes spolu vyrobíme . 

Určite uţ všetci z vás niekedy hrali Pexeso. A čo takto vyrobiť si svoje ale nie 

obyčajné pexeso, ale Zvukové pexeso? Poďme na to! 

 

Pomôcky: plastové vajíčka, malá lyţička, šošovica, ryţa, soľ, fazuľa... 

 

Veríme, ţe sa u vás doma nájde zopár ţltých plastových vajíčok z Kinderka. 

Do dvoch vţdy dáte malou lyţičkou rovnaké mnoţstvo napríklad ryţe, soli, šošovice, 

zopár fazuliek, kamienkov, koráliek... Riadne karty, vlastne vajíčka premiešate a 

môţete hrať. Kto chce, môţe si vajíčka aj ozdobiť, napríklad oblepiť farebnou 

páskou. 

Veľa šťastia pri hádaní!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTIVITY NA PIATOK 17.4. 

AKTIVITA PTOV (Jarný strom) 

 

 

Ahojte milé deti,  

pozdravujeme vás všetkých aj dnes.  

Jar je v plnom prúde o čom svedčia aj mnohé kvitnúce stromy. Touto jednoduchou 

aktivitou vhodnou aj pre prváčikov si prinesieme kvitnúci stromček aţ k nám do 

izby. Ideme si ho teraz vyrobiť: 

Pomôcky: rolka od toaletného papiera, lep, zelený farebný papier, ruţový krepový 

papier (prípadne ruţový farebný papier).  

Postup: 1. Jeden koniec rolky nastrihaj a ohni (viď obrázok).  

2. Zo zeleného farebného papiera si vystrihni 2x korunu stromu.  

              3. Kraje zlep spolu. Nastokni na kmeň (rolka toaletného papiera). 

              4. Na korunu stromu nalep kúsky ruţového krepového papiera,  

ktorý trošku pokrčíš. Jarný strom je hotový.  Jar sme si vniesli aj do svojej izbičky.  

 

 

 



AKTIVITA TVOV (Telocvik s abecedou) 

 

 

Ahojte deti,  

momentálne máte omnoho menej pohybu ako na školskom dvore. Pripravili sme si 

pre vás TELOCVIK S ABECEDOU, ktorý vám pomôţe rozhýbať svoje telo a zároveň 

posilní imunitu, ktorú teraz tak veľmi potrebujeme. 

Tak šup sa prezliecť do športového oblečenia, vyhláskuj si svoje meno a môţeš 

začať cvičiť podľa toho, čo ti určujú dané písmenká v tvojom mene.  

Malý tip pre vás: Telocvik s abecedou si môţete vytlačiť a dať na viditeľné miesto 

napr. na chladničku, aby ste ho mali stále poruke- pripojiť sa môţe celá rodina.  

 

Telocvik s abecedou nájdeš na druhej strane v plnej veľkosti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTIVITA TVOV (Žonglovanie) 

 
 
Milé deti, 

uţ ste niekedy ţonglovali? Ţe nie? Tak teraz je ten správny čas to vyskúšať, pretoţe 

18.4. je Medzinárodný deň žonglovaniao čom veľa z vás asi nevie. Ale keď uţ ste 

sa o tom teraz dozvedeli, čo takto vyuţiť dni v karanténe na trénovanie ţonglovania? 

Pozrite si krátke jednoduché video a uţ len skúšajte a skúšajte.  

 

Nech sa páči: https://www.youtube.com/watch?v=-Tx17B7qxBo  

 

Veľa šťastia a zábavy ţeláme!  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Tx17B7qxBo

