
Tematické aktivity pre deti MŠ 

Týždeň:          Od 11.5.2020                Do15.5.2020 

Zdravotné cvičenie  

na celý týždeň: 

Názov:                     VČIELKY 

Zameranie:  upevnenie horných a dolných končatín 

 

Postup:    

 

Bzučia včielky v úbočí, 

(chôdza s napodobňovaním letu včielky) 

 

nik ich bzučať neučí. 

(stoj spojný, ruky vbok,  

obraty trupom vpravo a vľavo) 

 

Len si bzučia, stále bzučia, 

(podrepy s napodobňovaním letu včielky) 

 

letia kvietkom do náručia. 

/voľný beh s upaženými rukami/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň: PONDELOK       11.5. 2020 

Zdravotné cvičenie: VČIELKY  

1.AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

 

 

2. AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

Prezeranie obrázkov hmyzu- rozhovor  

V ríši hmyzu 

Spoznávať a rozlišovať hmyz 

 

Deti motivujeme piesňou, ktorú posielame cez youtube-a do 

spoločnej skupiny na Messengeri. .Potom im ukážeme obrázky 

hmyzu: lienka, kobylka, slimák, včela, motýľ, roháč, mravec, 

pavúk, mucha, ktoré posielame v (prílohe č.1). Deti sa opýtame či 

niektoré poznajú, akej sú farby ,všímajú si stavbu tela- tykadlá, 

krídla, počet nôh (všetky chrobáčiky majú 6 nôh, pavúk má 8 nôh 

,slimák 1 nohu- telo, húsenice a stonožky majú veľa nôh). 

Môžeme sa opýtať, či vedia, kde žijú mravce, kde včielky. 

Pri pobyte vonku môžeme pozorovať hmyz na lúke. 

Chrobáčikovia.html
/TU KLIKNÚŤ / 

 

Príloha č. 1 

 

 

Práca s pracovným listom- Motýlik  

V ríši hmyzu  

Rozvíjať slovnú zásobu, fantáziu  

 

V prvej aktivite sa deti oboznámili s hmyzom, medzi ktorý patrí 

aj motýlik. V (prílohe č.2) posielame pracovný list, kde deti 

vymyslia dej čo sa stalo motýlikovi, prečo motýľ letí ku kvetu, čo 

zberá a kam odlieta( na iné kvety a tak opeľuje ďalšie kvety),  

pomenujú, čo všetko vidia na obrázku. Nakoniec si obrázok deti 

vyfarbia.  

 

Príloha č.2  



Deň: UTOROK             12.5. 2020 

Zdravotné cvičenie: VČIELKY  

 

1.AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

 

 

2. AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

 

Čiastočný nácvik piesne: Včielky 

V ríši hmyzu  

Spievať prirodzene a primerane hlasno 

 

Dnes sa naučíme pieseň o včielkach ,v ktorej sa dozvieme, prečo 

sú včielky užitočné. Text piesne posielame v( prílohe č.3) 

a melódiu piesne cez youtube: aj do spoločnej skupiny na 

Messengeri.  

Pieseň sa nemusíme naučiť celú, ale aspoň 4 slohy, ostatné sa 

môžeme doučiť postupne. Môžeme si ju spievať hocikedy počas 

dňa. 

ela pesnička.html
/ TU KLIKNÚŤ / 

                                

Príloha č.3 

 

 

Lúka plná kvetov a hmyzu 

V ríši hmyzu  

Rozvíjať jemnú motoriku, grafomotoriku, maľovanie 

a nalepovanie  

 

Po vypočutí piesne o včielkach, ukážeme deťom obrázok, ktorý 

posielame v ( prílohe č.4) a povieme detičkám, že teraz si takú 

lúku plnú kvetov a hmyzu urobíme spolu. Deti si najprv nakreslia 

lúku podľa prílohy a kvety, motýliky, ktoré posielame si už len 

dolepia. Včielky si dokreslia podľa vlastnej fantázie.  

 

Príloha č.4 

 



Deň: STREDA          13.5.2020 

Zdravotné cvičenie: VČIELKY  

 

1.AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

 

2. AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

 

Počúvanie básne „Lúčna nemocnica“  

V ríši hmyzu  

Počúvať s porozumením, rozvíjať  slovnú zásobu 

 

Opýtame sa deti, čo všetko môžeme vidieť na jar na lúke(trávu, 

kvietky ,chrobáčiky). Povieme im, že si o takejto lúke vypočujeme 

peknú básničku, ktorú posielame v (prílohe č.5).  

Po vypočutí kladieme deťom otázky, napr. aké chrobáčiky boli na 

lúke, čo sa tam stalo, ako chcela včela pichnúť injekciu? 

(žihadlom),ako čmeliak zapol húkačku ?(silným bzučaním),akej 

farby bol tulipán( žltej), preto si mysleli, že má žltačku, aký bol 

motýľ(múdry). 

Za odmenu posielame v( prílohe č.6) deťom omaľovánku včielky. 

 

Príloha č.5,6 

 

Práca s pracovným listom  

V ríši hmyzu  

Rozvíjať grafomotoriku  

 

Deti sme motivovali básňou o lúke, na ktorej môžeme nájsť okrem 

kvetov, motýlikov, lienok aj pavúčikov. Posielame pracovný list 

pavučia sieť v (prílohe č. 7). Opýtame sa deti, kde sedí pavúk na 

obrázku a povieme, že nám prináša šťastie.  

 

 

 

 

 

Príloha č. č.7 

 



Deň: ŠTVRTOK         14.5. 2020 

Zdravotné cvičenie: VČIELKY  

1.AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aktivita 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

Nácvik básne: Malá lienka  

V ríši hmyzu  

Rozvíjať slovnú zásobu, pamäť  

 

 

Medzi obľúbený hmyz patrí aj lienka, preto sa opýtame deti, či 

vedia ako vyzerá, akej je farby a že dnes sme si pripravili krásnu 

básničku o takej lienke.  

 

Sťažuje sa malá lienka,  

že jej chýba podkolienka. 

Upletiem jej na nôžku, 

 peknú bielu ponožku. 
 

 

Zhotovenie „Lienky“  

V ríši hmyzu  

Rozvíjať jemnú motoriku 

 

Deti sme motivovali básňou o lienke, ktorá  je užitočná, lebo 

požiera zlé vošky z kvietkov a rastlín. Ukážeme im obrázok, ktorý 

posielame v (prílohe č. 8 ) a povieme, že takú lienku si urobíme.  

Deti dostanú vystrihnuté časti lienky, vystrihnuté krídelka 

vymaľujeme červenou farbičkou a telo čiernou. Krídla nalepíme 

na telíčko a čiernou farbičkou dokreslíme bodky na krídelkách 

a bielou oči a ústa na hlavičke.  

Môžeme potom hotovej lienke zaspievať pieseň, napr. o včielkach 

z utorka. 

 

Príloha č.8 



Deň: PIATOK         15.5. 2020 

Zdravotné cvičenie: VČIELKY  

1.AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

Nácvik riekanky „Slimáčik Máčik“ 

V ríši hmyzu  

Zapamätať si a prednášať krátke riekanky  

 

Porozprávame sa s deťmi o chrobáčikoch ,vymenujeme ich 

a spomenieme aj slimáka, môžeme ho opísať, ako vyzerá, že má 

jednu nohu, na hlave má rožky, na ktorých má oči a na telíčku má 

svoj domček-ulitu ,do ktorej sa môže schovať. Naučíme sa 

o slimáčikovi riekanku:   

Slimáčik, máčik, vystrč rožky, 

dám ti masla na parožky. 

Ak ich nevystrčíš, podpálim ti dom, 

a ty zhoríš v ňom! 

 
Riekanku viackrát opakujeme a môžeme si ju aj vytlieskať po 

slabikách   (sli-má-čik, má-čik).  

 

Modelovanie s plastelínou- môj slimáčik  

V ríši hmyzu  

Rozvíjať jemnú motoriku, tvorivosť, predstavivosť 

 

 

Nácvikom riekanky o slimáčikovi sme deti motivovali do druhej 

aktivity, v ktorej si urobia slimáčika z plastelíny. Najprv si deti 

plastelínu spracujú, aby sa im lepšie s ňou pracovalo a potom 

vytvoria slimáčika podľa vlastnej fantázie, alebo podľa obrázka, 

ktorý posielame v ( prílohe č. 9).  

 

 

Príloha č. 9  

 



Príloha č. 1  

                                            

 

                                                     

 

                  

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2  

 

 

 



Príloha č.3  

 

VČIELKY   

 

1. My sme včielky usilovné zlatučké, zlatučké, 

opelíme kvietky, opelíme kvietky chutnučké, chutnučké.  

 

2. Vždy keď jar zas po zime sa prebúdza, prebúdza, 

práve naša chvíľa, práve naša chvíľa prichádza, prichádza. 

 

3. S plným džbánom nektáru späť letíme, letíme, 

z diaľky ten náš domček, z diaľky ten náš domček vidíme, vidíme. 

 

4.  My sme včielky usilovné, maličké, maličké, 

pomáhame našej, pomáhame našej mamičke, mamičke. 

 

5. My sme včielky užitočné detičky, detičky, 

máme pre Vás medík, máme pre Vás medík sladučký, sladučký. 

 

6. Keď sa ráno prebúdzate, mamičky, mamičky, 

uvaria Vám čajík, uvaria Vám čajík zdravučký, zdravučký. 

 

7. My sme včielky usilovné, zlatučké, zlatučké, 

opelíme kvietky, opelíme kvietky chutnučké, chutnučké. 

 

8. My sme včielky usilovné maličké, maličké, 

pomáhame našej, pomáhame našej mamičke, mamičke. 

 

9. My sme včielky užitočné detičky, detičky, 

máme pre Vás medík, máme pre Vás medík 

sladučký, sladučký. 

 

 

 

 

 



Príloha č.4  

 

 

 

Príloha č.5  

 

LÚČNA NEMOCNICA 

 

 

Na lúke je frmol, zhon, zvoní lúčny telefón. 

„Haló, haló, hlásim úraz, choroba vypukla u nás“ 

Čmeliak zapol húkačku-„jeden kvet má žltačku“ 

Múdru včelu napadlo, že mu pichne žihadlo-  

dá liečivú injekciu. 

„Ale schovaj si ju“, vraví motýľ múdry pán, 

„veď to nie je žltačka, ale žltý tulipán“ 

 



Príloha č.6 
 

 

 
 

 

 



Príloha č.7  

 

 

 
 

 

 



Príloha č. 8  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 9  
 

 
 


