
Tematické aktivity pre deti MŠ 

Týždeň: Od     4.5.2020                     Do   7.5.2020 
 

Zdravotné cvičenie  

na celý týždeň: 

 

Názov:                       NÁMORNÍCI 

 

Zameranie:  Cvičenie na zvýšenie pohyblivosti horných   

                    končatín.                               

Postup:  

MÁME LOĎKU MAĽOVANÚ, 

(sed znožmo, z predpaženia súpaž vpravo, 

upažiť – súpaž vľavo cez predpaženie dvakrát) 

ODVEZIEME NA NEJ MAMU. 

(napodobniť pádlovanie) 

MY SME NÁMORNÍCI SMELÍ, 

(poskoky znožmo na mieste) 

PREPLÁVAME DUNAJ CELÝ. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Deň: PONDELOK         4.5. 2020 

Zdravotné cvičenie: NÁMORNÍCI  

1.AKTIVITA 

Názov: 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AKTIVITA 

Názov: 

 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

Nácvik básne- Milá mamička  

Moja zlatá mamička 

Rozvíjať citové vzťahy 

 

Prečítaním básne oboznámime deti s blížiacim sa sviatkom, 

ktorým je Deň matiek. 

Báseň sa volá:           Milá mamička. 

Moja milá mamička, 

 pobozkám ťa na líčka, 

 veď som ešte maličká,  

ale keď raz vyrastiem 

 vo všetkom ti pomôžem.  
 

Básničku si zopakujeme 2-3 krát aby ste sa ju naučili naspamäť. 

 

 

Práca s pracovným listom  

Moja zlatá mamička  

 

Rozvíjať grafomotoriku a myslenie  

 

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Práve 

v tento deň, viac ako inokedy, myslíme na svoju mamičku, ako 

ju prekvapiť milým darčekom, či dobrým skutkom.  

V pracovnom liste, ktorý posielame v (prílohe č.1) pomôžeme 

mamičke s varením tak, že vyfarbíme všetko, čo mamička pri 

varení, alebo pečení potrebuje. Detičky, ktoré Vám doma 

pomáhajú pri varení alebo pečení ,môžete poslať video, 

fotografie do spoločnej skupiny na Messenger 

 ,, MŠ MARKUŠOVCE „ 

Príloha č.1 



Deň: UTOROK        5.5. 2020 

Zdravotné cvičenie: NÁMORNÍCI  

1.AKTIVITA 

Názov: 

 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

 

 

2. AKTIVITA 

Názov: 

 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

Spev piesne 

Moja zlatá mamička  

 

Rozvíjať spev  

 

Posielame krásnu pieseň o mame, ktorú by sme už naše šikovné 

detičky učili na vystúpenie ku dňu matiek:   

Ján Navrátil- Pre mamu. 

pre mamu.html
/ TU KLIKNÚŤ / 

Slová piesne posielame v (prílohe č. 2). Detičky sa ju môžu 

naučiť v priebehu celého týždňa a pekne nám ju zaspievať.  

 

Príloha č.2 

 

 

Z geometrických tvarov poskladať mamičku 

Moja zlatá mamička 

 

Zopakovať si geometrické tvary a farby  

 

Piesňou o mame sme motivovali deti k ďalšej činnosti, v ktorej si 

vytvoria postavu z geometrických tvarov. V (prílohe č.3) vidíte 

ako má vyzerať postava z geometrických tvarov. Malé deti si 

môžu túto postavu len vyfarbiť. Veľké deti si vyfarbia 

geometrické tvary z (prílohy č.4) a potom si ich vystrihnú. 

Vystrihnuté geometrické tvary si deti nalepia na papier podľa 

(prílohy č.5). Môžu si dokresliť oči, ústa, vlasy, nos a mamička 

je hotová.  

Príloha č.3 , č.4 , č.5 

 



Deň: STREDA           6.5. 2020 

Zdravotné cvičenie: NÁMORNÍCI  

 

1.AKTIVITA 

Názov: 

 

Cieľ aktivity: 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

Pracovný list: 

 

 

2. AKTIVITA 

Názov: 

 

Cieľ aktivity: 

 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

Pracovný list: 

 

Grafomotorika- Srdiečka pre mamičku  

Moja zlatá mamička  

 

Rozvíjať grafomotoriku, rozlišovať farby  

 

Deťom k činnosti motivujeme tak, že im ukážeme pracovný list, 

ktorý posielame v (prílohe č.6). Opýtame sa ich, čo vidia na 

obrázku. Srdiečka najprv obkreslia ceruzkou a potom si ich 

vymaľujú každé inou farbou a danú farbu pomenujú.  

 

Príloha č.6 

 

 

Moje srdce pre mamičku 

Moja zlatá mamička 

 

Rozvíjať fantáziu, predstavivosť  

 

 

Do veľkého vystrihnutého srdiečka, ktoré ste dostali, deti 

nakreslia postavu  mamičky podľa vlastnej fantázie a 

predstavivosti. V( prílohe č.7 ) posielame motiváciu ako to môže 

vyzerať.  

 

 

 

Príloha č.7 

 

 

 



Deň: ŠTVRTOK       7.5. 2020 

Zdravotné cvičenie: NÁMORNÍCI  

 

1.AKTIVITA 

Názov: 

 

Cieľ aktivity: 

 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AKTIVITA 

Názov: 

 

Cieľ aktivity: 

 

 

Zadanie/ postup 

aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

Počúvanie hudby  

Moja zlatá mamička 

 

Podporovať emocionálny vývoj, rozvíjať pamäť, motoriku, 

logické myslenie, slovnú zásobu  

 

Dnešný deň si detičky vyrobia krásny darček pre mamičku - 

srdiečko, ktoré si sami vymaľujú a ozdobia. Pri ich tvorbe im 

pustíme túto pieseň -  Tak sa neboj mama 

l.html
 / TU KLIKNÚŤ / 

 

Deti sa opýtame o čom pieseň bola a či sa im páčila. 

 

 

Výroba srdiečka pre mamičku 

Moja zlatá mamička 

 

Experimentovať s rôznym materiálom  

 

 

V nedeľu majú mamičky sviatok a preto im z lásky vyrobíme 

pekné srdiečko, ktoré vám posielame. Úlohou deti bude toto 

srdiečko vyzdobiť podľa vlastnej fantázie z rôzneho materiálu.  

Keď bude srdiečko hotové, tak prednesiete báseň, ktorú ste sa 

naučili a dáte mamičke srdiečko a božtek na líčko. 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2 

 

MAMA 

 

Kto mi nikdy neodmietne pomoc či je deň a či hlboká polnoc. 

Kto mi moje slzy vždy osuší, keď ma bolí na tele či v duši? 

Keď som chorá, kto sa o mňa bojí, v noci nespáva? 

Pre mňa prejde všetky hory – doly – len moja mama. 

Rátam hviezdy, pozerám do neba, 

 tie najkrajšie mama mám pre teba. 

Za tú lásku, čo máš v svojich očiach,  

za bezpečie teplého náručia. 

Tak tu stojím a hľadím na teba, až raz vyrastiem. 

Chcem ti dať kúsok modrého z neba a všetko šťastie. 

 

Refr. 

//: Najlepšia mama, akú si len môžem priať, 

najkrajšia mama, dnes ti chcem šťastie zaželať, 

aby si vždy mala srdce plné lásky  

a zo mňa nemala už nijaké vrásky,  

polepším sa sľubujem, polepším sa sľubujem :// 

 

Padla hviezda a zem sa zachvela,  

že ťa ľúbim to si vždy vedela. 

Ďalšia hviezda priamo k zemi padá  

a ja cítim ako máš ma rada. 

Blednú zore, hviezdy strácajú moc slnko útočí. 

Všetky hviezdy padli ti v túto noc, mama do očí. 

 

 

 

 



Príloha č.3 

 

 

 

 

 



Príloha č.4 

 

 



Príloha č.5 

 

 



Príloha č. 6 

 

 

 



Príloha č.7 

 


