
AKTIVITY NA PONDELOK 20.4. 

AKTIVITA PTOV (Vtáčie hniezdo)  

 

Ahojte deti,  

pozdravujeme vás aj tento týţdeň! Všetci určite vidíme, ţe vonku sa nám začalo 

pomaličky ale isto otepľovať. Príroda sa zobúdza po zimnom spánku a štebot 

vtáčikov je počuť všade naokolo. Aby mali kde vtáčiky skloniť hlavu, potrebujú mať 

vlastné hniezdo. Poďme im spoločnými silami pomôcť a vytvorme im nejaké. 

Pomôcky: farebný papier, lepidlo, voskovky, noţnice, fixky. 

Ak si pozorne pozriete niţšie uvedené video, bude sa vám lepšie tvoriť. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y2n8ma7Z0AY&feature=youtu.be 

Drţíme vám palce pri tvorení a tešíme sa na vaše výtvory, ktoré pošlete vašim pani 

vychovávateľkám!  😊 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y2n8ma7Z0AY&feature=youtu.be


AKTIVITA EVOV (Môj chia puding) 

 

Deti máte chuť na niečo sladké? Dá sa to aj zdravo! Vyrobte si doma svoj vlastný 

chia puding pre seba, svojich rodičov a súrodencov. Najskôr si niečo povieme o chia 

semienkach (čítaj „čia“). Chia semienka dokáţu zabezpečiť telu energiu. Dodajú 

telu poriadnu dávku vápnika, zdravých tukov a vitamínov. Sú vynikajúcim a hlavne 

prírodným detoxikantom. 

Čokoládovo- banánový chia puding /jedna porcia/ 

Potrebujete:Vysvetlivky:    PL- polievková lyžica, ČL- čajová lyžička 

4 PLchia semienka    

1 ČL kakao 

2 PL javorový sirup 

2  malé banány 

250 ml rastlinné mlieko 

(mandľové, kokosové...) 

 

 

 

Postup: Zmiešajte chia semienka, mlieko, kakao, a javorový sirup v miske a nechajte 

hodinu „napučať“. Po hodine rozmixujte s rodičmi 1 banán v mixéri a pridajte ho do 

zmesi s chia semienkami. Zmes nalejte do misky alebo pohárika, aký vidíte na fotke.  

Nechajte zmes v miske alebo v pohári na noc v chladničke a ráno podávajte 

s nakrájaným banánom, môţete pridať aj maliny alebo iné ovocie.  

Malý tip pre vás: Niektoré ingrediencie si môţete upraviť podľa seba, fantázii sa 

medze nekladú! Prajeme dobrú chuť! Svoj vlastný chia puding môţete poslať svojim 

pani vychovávateľkám. Budeme sa tešiť   . 



AKTIVITY NA UTOROK 21.4. 

AKTIVITA EVOV- Hudobná: (Dobré ráno, vstávame!) 

 

Zdravíme vás milé naše deti! 

Dnes je vonku tak krásne, slniečko nám svieti a verím, ţe sa zobúdzate do dnešného 

dňa s dobrou náladou. Čo takto si pri vstavaní niečo dobre zaspievať? Máme tu pre 

vás pesničku od Mira Jaroša – Dobré ráno, vstávame! 

Pozrite si video, myslíme si, ţe mnohí z vás uţ slová dobre poznáte, ak nie kľudne, 

ak si pustite video slová sa raz dva naučíte. 

Link na pesničku: 

https://www.youtube.com/watch?v=fuIG0dGL1uo 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fuIG0dGL1uo


AKTIVITA EVOV - Výtvarná: (Zakvitnutý ružový konárik) 

 

Ahojtekamaráti, 

Veľká noc sa skončila, ale stále máme jar. Ak máte chuť, môţete sa pokúsiť vytvoriť 

jarnú dekoráciu do svojej izby. Nachystajte si pomôcky, šikovné rúčky a môţete 

začať.  

 

Pomôcky:temperové farby, 2 tvrdé papiere A4 (ako veľký zošit), lep, pohárik, štetec, 

plastový tanier (kto nemá, tak miska pod kvetináč...), plastová fľaša, voda. 

 

Postup:Tvrdé papiere zlepte lepidlom tak, aby bol jeden dlhý papier (tie uţšie 

strany), ako je na obrázku. 

Potom si namaľujte veľký konárik na celú výšku. (Pozrite sa na návod na foto). 

 

Kým farba zaschne, do misky namiešajte hustejšiu ruţovú farbu - červená a biela = 

ruţová. Alebo si vyberte, aká sa páči vám.  

Ponorte do pripravenej farby spodok fľaše, naberie sa na ňu farba a otlačte ju na 

papier. Naberanie a otláčanie farby opakujte dovtedy, kým nemáte obrázok hotový. 

 

Pokiaľ sa farba na vašej vydarenej práci usuší, poupratujte svoje pracovné miesto 

a nezabudnite si dobre umyť ruky. Tešíme sa na vaše výtvory . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



AKTIVITA PTOV (Dezinfekcia) 

 

Ahoj deti! 

Poďme si dnes skrášliť to, čo všetci kaţdý deň pouţívame niekoľkokrát denne: 

dezinfekciu. 

Chceme byť zdraví, bez baktérií a preto niekoľkokrát denne ideme do kúpeľne 

a dôkladne si umývame ruky dezinfekciou.  Aby sme sa pri tom aj trošku zabavili, 

vyrobíme si peknú nádobku . 

Potrebujeme: 

o  priehľadnú nádobku od tekutého mydla 

o  drobné legové skladačky 

o  dezinfekcia 

Postup: do čistej nádobky vhodíme niekoľko farebných lego skladačiek, poprosíme 

mamu o doplnenie nádobky dezinfekciou, vloţíme dávkovaciu pumpičku a máme 

hotovo.  

A uţ  si len pravidelne  umývať ruky!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AKTIVITY NA STREDU 22.4. 

AKTIVITA EVOV (Rozprávka: Deň Zeme) 

 

Ahojte milé deti, 

viete aký je dnes deň? 

Áno,  jeDeň Zeme.A presne dnes vám posielame krásnu rozprávku o našej planéte 

a ako jej môţeme pomôcť. 

Príjemné pozeranie ţeláme.  

 

Nech sa páčilink na rozprávku: https://www.youtube.com/watch?v=jLO-6B4efr8 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jLO-6B4efr8


AKTIVITA PTOV (Obraz) 

 
Ahojtemilé deti, 

vyššie ste sa uţ dozvedeli,aký deň si pripomíname dnes  - Deň Zeme. 

Tento sviatok je zameraný na to, aby sme si uvedomili, aké dôleţité je chrániť našu 

planétu. 

Vy si taký malý kúsok prírody môţete pokúsiť teraz vytvoriť. Nachystajte si pomôcky 

a pridajte chuť do práce. Ak budete potrebovať malú pomoc, skúste poprosiť rodičov 

a súrodencov. 

 

Pomôcky:tvrdý papier A4 (ako veľký zošit), lep, noţnice, ceruza, zvyšky látok (alebo 

farebný papier), lepiaca páska, kúsok špagátu. 

 

Postup:Podľa predlohy si strom, listy, ker, kvety a srdiečko prekreslite na látku 

(alebo farebný papier). Skúste o niečo väčší, ako je na obrázku. Potom všetko 

opatrne vystrihnite. Ďalej na tvrdý papier postupne nalepte strom, listy, kvety 

a ostatné. Nakoniec na zadnú stranu prilepte  páskou špagátik a hotové dielo si 

môţete zavesiť do detskej izby.  

 

Nezabudnite po práci poupratovať  a umyť si rúčky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTIVITA VOV (Osemsmerovka) 

Milé deti, 

pri príleţitosti Dňa Zeme si vylúštime aj túto osemsmerovku. Pozorne v nej hľadajte 

slová, ktoré sú vpravo. Veríme, ţe to bude pre vás hračka a zábavka. Kaţdé nájdené 

slovo, si vyfarbi inou farbičkou. Bude to tak prehľadnejšie. Tak si ju vytlačte, kto 

môţe, a hurá do toho!  

 

BOROVICA 

TOPOĽ 

DUB 

LIPA 

SMREK 

JEDĽA 

TULIPÁN 

PÚPAVA 

RUŽA 

NARCIS 

REPA 

ŠÍPKA 

BREZA 

Nezabúdaj, ţe..........(dokončenie v tajničke).  

 

B O R O V I C A Š 

R O E T O P O Ľ Í 

E CH P U R B U D P 

Z A A L S M R E K 

A A Ň I U J P J A 

R P Í P Ú P A V A 

R I O Á D R U Ž A 

U L ! N A R C I S 

                



AKTIVITY NA ŠTVRTOK 23.4. 

AKTIVITA TVOV (Tanec) 

 

Ahojte milí kamaráti, 

 

dnes je pekný deň a treba sa trochu rozhýbať. Otvorte si link na toto video a 

zatancujte si so svojimi súrodencami. Veríme, ţe sa vám bude tanec páčiť a zabavíte 

sa pri ňom. 

Dotancovania deti!  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5zcgOn7fTi4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5zcgOn7fTi4


AKTIVITA VOV (Pravda - nepravda) 

 

Vek detí:  8 rokov a viac. 

Deti, túto hru si môţete zahrať s rodičmi alebo so súrodencom. 

Ţivot je niekedy zvláštnejší neţ vymyslené príbehy. Sú nasledujúce tvrdenia pravdivé 

alebo vymyslené? Ako rozlíšiť pravdu od lţi? Existuje vo svete záruka pravdy. 

Zábavná aktivita, ktorá môţe slúţiť ako odrazový mostík k zaujímavej diskusii. 

Prečítajte si dané tvrdenia a skúste rozhodnúť, či sú pravdivé alebo vymyslené. Ak si 

budete myslieť, ţe daný výrok je pravdivý, skúste svoje tvrdenie obhájiť. Správne 

odpovede na otázkynájdeš na druhej strane ale pokús sa na ne 

odpovedaťskôr, ako si ich prečítaš. 

 

 

1. Viac ako polovica ľudí na zemi nikdy neprijala telefónny hovor.  

2. Gumené pneumatiky vás v aute uchránia pred bleskom.  

3. Šváb dokáţe preţiť niekoľko dní bez hlavy.  

4. Krokodíl nedokáţe vyplaziť jazyk.  

5. Je vedecky dokázané, ţe väčšina bábätiek sa viac podobá na otca neţ na matku.  

6. Potkany sa rozmnoţujú tak rýchlo, ţe jeden pár potkanov by za 18 mesiacov 

mohol mať aţ milión potomkov.  

7. Priemerný človek prehltne ročne 8 pavúkov.  

8. Delfíny spia s jedným okom otvoreným.  

9. Počas 80-ročného výskumu 200 000 pštrosov ani jeden pštros nestrčil hlavu do 

piesku.  

10. Podľa štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie prirodzené blondínky za dvesto 

rokov úplne zmiznú.  

 

Niekedy je ťaţké oddeliť pravdu od fikcie. Nepravda sa nám niekedy zdá rovnako 

uveriteľná ako pravda a naopak. Preto musíme byť opatrní v tom, čomu uveríme. 

Ľudia dnes veria rôznym veciam a budú sa snaţiť presvedčiť nás o svojej pravde. 

 

 



1. (pravda) 
2. (nepravda) 
3. (pravda) 
4. (pravda) 
5. (nepravda) 
6. (pravda) 
7. (nepravda) 
8. (pravda) 
9. (pravda) 
10.(nepravda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTIVITY NA PIATOK 24.4. 

AKTIVITA PTOV (Ako využiť starú krabicu) 

 
 
Pozdravujeme vás aj dnes, milé deti! 

Veríme, ţe u kaţdého sa nájde aspoň jedna stará krabica, napríklad od topánok. A tá 

sa vám práve teraz bude hodiť. 

 

Budeme potrebovať: papierovú krabicu, farebný papier, lepidlo, farbičky, fixky, 

noţnice, lepiacu pásku a  fantáziu 

 

Postup:Najprv sa musíme rozhodnúť na aký účel krabicu vyuţijeme. Na priloţených 

obrázkoch  môţete vidieť, ţe nám môţe poslúţiť na  organizovanie  farbičiek, pier a 

iných vecí na stole alebo sa z nej dá vyrobiť domček pre malú bábiku, petshopákov, 

poníkov. Kto túţi mať doma aspoň papierové akvárium, môţe si ho teraz 

vyrobiť.Vystrihnúť rybky a vodné rastlinky je celkom jednoduché. Chlapci môţu v 

papierovej garáţi zaparkovať svoje autá.  

Alebo ak vymyslíte ešte niečo iné, budeme radi keď nám pošlete fotku a inšpirujete aj 

nás, lebo aj my pani vychovávateľky sa stále učíme a zbierame dobré nápady od 

vás, šikovných detí. 

 

 

 

 

 



AKTIVITA PTOV (Dino na zjedenie) 

Ahoj deti! 

Čo bude dnes u vás doma na obed? Cestoviny? Viete o tom, ţe cestoviny sú nielen 

chutné s kakaom, kečupom, alebo mäskom, ale môţeme ich vyuţiť aj kreatívne 

v detskej izbe? 

Skúsime to? Dnes si môţeme urobiť kostru dinosaura z prehistorického obdobia. 

Budeme potrebovať: rôzne druhy drobných cestovín (samozrejme ešte surových), 

výkres, dobré lepidlo, obrázok dinosaura, jaštera,  tyranosaura- ako predlohu. 

Postup: -na výkres si nakreslíme, alebo vytlačíme z internetu obrázok zvieraťa, ktoré 

chceme vytvárať.  

-pripravíme si cestoviny 

-postupne lepíme cestoviny a vytvárame kostru 

Tak poďme na to! Peknú zábavu. 

 

 

 

 

 


