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Tematický okruh: Ľudia Vzdelávacia oblasť: Kognitívna
Kompetencie: Učebné, komunikatívne, kognitívne, psychomotorické
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plný ovocia
Deň

Vzdelávacie prostredie • Herňa.

Učebné pomôcky • Štandardné pomôcky: kresliaci materiál, nožnice, obrázky, lepidlo, 
ovocie (pomaranče, grapefruity, mandarínky, citróny, jablká, hrušky…), 
sušené hrozienka, orechy, med, mimická bábka Adamko, 
plastové poháriky, paličky na nanuky, misky, naberačka.

• Digitálne technológie: interaktívna tabuľa, PC, edukačné softvéry 
Hravé slovíčka a Hurá do školy, kresliaci program RNA, tlačiareň, 
digitálny fotoaparát, hovoriace štipce.

Postupy a stratégie 
VVČ

• Motivácia, rozhovor, námetová hra, lepenie, maľovanie, 
činnosť s pracovnými listami, vystrihovanie, diskusia, 
napichovanie ovocia na špajdle, odšťavovanie ovocia, 
pozorovanie, činnosť s mikroskopom.

• Aktivity s interaktívnou tabuľou, počítačom, 
digitálnym fotoaparátom a tlačiarňou.

Výchovno-vzdelávacie 
ciele

• Uplatňovať kritické myslenie pri výrobe niektorých výrobkov, dodržiavať 
technologický postup (výroba ovocnej šťavy, ovocných špízov/ježkov).

Obsahové štandardy • Význam práce.

Výkonové štandardy • Poznať a v hrách napodobniť prácu dospelých.

Mgr. BLAŽENA BALLONOVÁ

JESEŇ ĽUD IA
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VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

Tematický okruh: Ľudia Vzdelávacia oblasť: Kognitívna
Kompetencie: Učebné, komunikatívne, kognitívne, psychomotorické

Príprava učiteľky na činnosť
 • Upraviť prostredie herne na uskutočnenie 
plánovaných edukačných aktivít;

 • pripraviť interaktívnu tabuľu, fotoaparát;
 • pripraviť plastové poháriky s menami detí;
 • požiadať rodičov o prinesenie rôzneho druhu 
ovocia zakúpeného v obchode;

 • pripraviť dostatok pracovných listov 
na výchovno-vzdelávaciu činnosť;

 • nahrať zadania úloh pre jednotlivé skupiny 
na hovoriace štipce;

 • oboznámiť deti s plánom výchovno-vzdelávacích 
činností dňa (formou „ranného odkazu“).

Činnosť detí počas hier a hrových činností
 • Kreslenie ovocia v programe RNA;
 • prezeranie detských encyklopédií a kníh;
 • prezeranie kuchárskych kníh;
 • ochutnávanie ovocia a námetová hra 
„Na kuchárov“;

 • triedenie potravín v kuchynke 
podľa rôznych kritérií – „upratovanie“.

Vopred si pripravím misku plnú rôzneho ovocia, 
ktorú položím do kruhu. Sadneme si spolu 
na koberec a mimická bábka Adamko nám začne 
„rozprávať“ o tom, ako si chrániť svoje zdravie 
pomocou ovocia a ovocných štiav.

„Ahoj, deti. Dnes vám porozprávam, ako som 
s mamičkou prichystal pre celú rodinu veľmi zdravý 
ovocný deň. Viem, že ste veľmi šikovné, a preto 
by som bol rád, keby sme si to spolu vyskúšali. 
Viete, že ovocie je zdravé. Viete aj prečo? Áno, má 
veľa vitamínov. Každý deň by sme mali jesť ovocie 
a zeleninu, aby sme boli zdraví. Preto som vymyslel 
dnešný ovocný deň. Poznáte ovocie, ktoré je v miske? 
Správne, jablká, pomaranče, hrozno, mandarínky 
a iné. Čo by ste vedeli urobiť s týmto ovocím? 
Áno, vedeli by sme ho zjesť. Čo by sme ešte vedeli? 
Upiecť koláč, urobiť džús alebo ovocnú šťavu, džem… 

Výborne. Na to, aby sme to vedeli, musíme vedieť, 
ako sa to robí, musíme vedieť postup.

Niektoré veci môžu robiť len dospelí, ale niektoré 
vieme urobiť aj my spolu s dospelými. Na ovocnú 
šťavu si odšťavíme ovocie, napríklad pomocou 
odšťavovača. Takáto ovocná šťava chutí skvelo. 
Presvedčíte sa samy. Naučil som sa od mamičky, 
ako robiť aj zdravé nanuky a teraz to naučím aj vás. 
Nechcem, aby ste boli choré, lebo sa s vami veľmi 
rád hrám a rád som s vami v škôlke.

A aby nám ovocie lepšie chutilo, mamička mi ukázala, 
ako vyrobíme spolu ježka, ktorý bude nielen na ozdobu, 
ale hlavne bude skvelo chutiť. Potom si ukážeme, ako 
pripraviť ovocný šalát, ale na to budeme potrebovať 
pomoc dospelých. Určite nám radi pomôžu. 
Už sa neviem dočkať, tak poďme rýchlo na to.“
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Rozdelenie detí do skupín
Skupinky detí označíme príveskom s obrázkom 
(jablko, hruška, hrozno, slivka). Vysvetlíme 
pravidlá činností v jednotlivých hrových 
kútikoch: v digitálnom kútiku budeme pracovať 
s interaktívnou tabuľou, v komunikačnom kútiku 
si vytvoríme príbeh, v umeleckom kútiku vyrobíme 
chutného ježka z ovocia a v prírodovednom kútiku 
budeme pozorovať ovocie a vyrobíme si chutnú 
ovocnú dreň.

Trvanie činností v jednotlivých kútikoch
Činnosť v hrových kútikoch by mala trvať 
približne 15 – 20 minút. Časový interval ukončíme 
zatlieskaním a slovným pokynom. Rešpektujeme však 
pracovné tempo a individuálne osobitosti každého 
dieťaťa. Ak niektoré dieťa ukončí aktivitu rýchlejšie, 
ako je stanovený čas, ponúkneme mu pracovný list. 
Ak dieťa nestihlo dokončiť svoju činnosť a ostatné 
deti skončili v danom hrovom kútiku, ponúkneme 
mu náhradný čas na dokončenie – napr. počas 
popoludňajšej činnosti. Ak skončia dve skupiny 
v rovnakom čase, môžeme ich vymeniť navzájom.
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„Na kuchárov“;
triedenie potravín v kuchynke 
podľa rôznych kritérií – „upratovanie“.

Výborne. Na to, aby sme to vedeli, musíme vedieť, Výborne. Na to, aby sme to vedeli, musíme vedieť, 

Činnosť detí počas hier a hrových činností
Kreslenie ovocia v programe RNA;
prezeranie detských encyklopédií a kníh;
prezeranie kuchárskych kníh;
ochutnávanie ovocia a námetová hra 

podľa rôznych kritérií – „upratovanie“.

Výborne. Na to, aby sme to vedeli, musíme vedieť, 
ako sa to robí, musíme vedieť postup.

Niektoré veci môžu robiť len dospelí, ale niektoré 
vieme urobiť aj my spolu s dospelými. Na ovocnú 

„Na kuchárov“;
triedenie potravín v kuchynke 
podľa rôznych kritérií – „upratovanie“.

Výborne. Na to, aby sme to vedeli, musíme vedieť, 
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D IGITÁLNY KÚTIK
Na interaktívnej tabuli deti pracujú s interaktívnym materiálom 
z edukačného softvéru Hurá do školy. Vypočujú si inštrukciu. V prvej 
aktivite dopĺňajú obrúsky a vidličky. V druhej aktivite porovnávajú 
veľkosti množín – svoj výsledok si môžu skontrolovať presunutím tanierov, 
lyžičiek a pohárov z ľavej strany na obrúsky na pravej strane. V tretej 
aktivite o značia potraviny potrebné na výrobu sendviča, k dispozícii majú 
aj pracovný list. Vo štvrtej aktivite hľadajú spoločný prvok v množine 
obrázkov a v piatej roztriedia ovocie do štyroch skupín.

Aktivita č. 1: Dopĺňanie chýbajúcich prvkov – Prestieranie 
KÓD 140474

Aktivita č. 2: Porovnanie veľkosti množín – riad a príbor
KÓD 140320

Aktivita č. 3: Vyberanie prvkov spĺňajúcich určité kritériá – Sendvič
KÓD 140319

Aktivita č. 4: Hľadanie spoločných prvkov v množine obrázkov – Jablko
KÓD 140667

Aktivita č. 5: Triedenie prvkov – Ovocie
KÓD 140627

UMELECKÝ KÚTIK
Deti vytvoria chutného ježka z nakrájaných kúskov ovocia. Vyberú si 
jeden kus ovocia (jablko, hruška, hrozno, slivka), ktorý bude tvoriť 
telo ježka. Na špajdle napichujú striedavo rôzne kúsky nakrájaného 
ovocia, aby zaplnili celú špajdľu. Plné špajdle zapichujú do tela ježka, 
pokiaľ nebude mať ježko dostatočné množstvo pichliačikov. Hotových 
ježkov odfotografujeme na pamiatku a po skončení edukačnej činnosti 
a hodnotení si deti pochutnajú na svojich výrobkoch. Inštrukcie si 
vypočujú z hovoriacich štipcov.

Štipec č. 1:
„Na špajdle striedavo napichuj rôzne druhy ovocia, aby bola špajdľa 
plná ovocných kúskov.“

Štipec č. 2:
„Vyber si jeden kus ovocia na telo ježka. Napichuj plné špajdle 
na chrbátik. Nezabudni, že ježko má veľa pichliačov.“

aj pracovný list. Vo štvrtej aktivite hľadajú spoločný prvok v množine 

 Hľadanie spoločných prvkov v množine obrázkov – Jablko
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„Vyber si jeden kus ovocia na telo ježka. Napichuj plné špajdle 
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„Vyber si jeden kus ovocia na telo ježka. Napichuj plné špajdle 
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Tematický okruh: Ľudia Vzdelávacia oblasť: Kognitívna
Kompetencie: Učebné, komunikatívne, kognitívne, psychomotorické
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PRÍRODOVEDNÝ KÚTIK
Deti najskôr pozorujú štruktúru jednotlivých kúskov ovocia a potom 
pripravujú ovocnú šťavu a ovocné nanuky. Pripravíme plastové poháre 
označené menami detí.

Pomocou lisu na citrusy pretlačia pripravené, rozpolené ovocie, 
ktoré sa pestuje v iných krajinách (pomaranče, citróny, mandarínky). 
Získanú šťavu z jedného druhu ovocia môžu zmiešavať so šťavou z iného 
druhu ovocia, riediť vodou a, samozrejme, je dôležité ochutnávať. 
Svoje preferované šťavy zapisujú do prehľadnej tabuľky (Obr. č.  1). 
Inštrukcie si deti vypočujú z hovoriacich štipcov.

Štipec č. 1:
„Pomocou odšťavovača vytlač šťavu z ovocia a prelej ju do pohára. 
Ochutnaj ju a zapíš do tabuľky, ako ti šťava chutila.“

Štipec č. 2:
„Do plastového pohára so svojím menom nalej do polovice ovocnú šťavu 
a vlož do nej paličku na nanuk a odlož na pripravenú tácku.“

Obr. č.  1

POMARANČ

CITRÓN

MANDARÍNKA

GRAPEFRUIT

Po získaní ovocnej šťavy a vložení paličky na nanuk deti odložia 
svoje poháre na pripravenú tácku. Neskôr ju odnesieme pani 
kuchárke, aby nám odložila tácky so šťavou do mrazničky. 
Popoludní si môžeme vychutnať chutný ovocný nanuk.

Deti najskôr pozorujú štruktúru jednotlivých kúskov ovocia a potom 
pripravujú ovocnú šťavu a ovocné nanuky. Pripravíme plastové poháre 

ktoré sa pestuje v iných krajinách (pomaranče, citróny, mandarínky). 
Získanú šťavu z jedného druhu ovocia môžu zmiešavať so šťavou z iného 

Svoje preferované šťavy zapisujú do prehľadnej tabuľky (Obr. č.  1). 

„Pomocou odšťavovača vytlač šťavu z ovocia a prelej ju do pohára. 

Deti najskôr pozorujú štruktúru jednotlivých kúskov ovocia a potom 
pripravujú ovocnú šťavu a ovocné nanuky. Pripravíme plastové poháre 

ktoré sa pestuje v iných krajinách (pomaranče, citróny, mandarínky). 
Získanú šťavu z jedného druhu ovocia môžu zmiešavať so šťavou z iného 

Po získaní ovocnej šťavy a vložení paličky na nanuk deti odložia 
svoje poháre na pripravenú tácku. Neskôr ju odnesieme pani 
kuchárke, aby nám odložila tácky so šťavou do mrazničky. 

Po získaní ovocnej šťavy a vložení paličky na nanuk deti odložia 
svoje poháre na pripravenú tácku. Neskôr ju odnesieme pani 
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KOMUNIKAČNÝ KÚTIK
Použijeme vopred vytlačený pracovný list z edukačného softvéru 
Hravé slovíčka. Deti vystrihujú obrázky a usporadúvajú ich podľa poradia 
udalostí. Rozprávajú o obrázkoch, diskutujú navzájom. Vytvoria si 
svoju vlastnú verziu príbehu z obrázkov. Na výkres veľkosti A4 dokresľujú 
pokračovanie príbehu. Vymyslia názov, ktorý potom napíšu/odpíšu na 
výkres. Príbeh sa končí podľa dieťaťa. Na pracovnom liste sú tri varianty 
ukončenia príbehu, deti môžu kombinovať aj viac 
druhov ukončenia (napr. jedno jablko zjem 
a zo siedmich si urobím koláč, dve jablká dám 
do koláča a zo šiestich jabĺk urobíme džem). 
Inštrukcie si deti vypočujú z hovoriacich štipcov.

Pracovný list: Časová postupnosť – jablkový 
koláč KÓD 140668

Štipec č. 1:
„Vystrihni obrázky a usporiadaj ich podľa poradia. 
Použi len tri alebo štyri obrázky. Obrázky nalep na výkres.“

Štipec č. 2:
„Vytvor príbeh a dokresli ho. Vymysli a napíš/odpíš názov príbehu.“
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Učiteľka motivuje a taktne povzbudzuje deti k jednotlivým činnostiam. 
Spoločné hodnotenie sa uskutočňuje frontálne po skončení aktivít 
na koberci v triede (napríklad prezentácia vytvorených prác).

Rozprávame sa a kladieme deťom otvorené otázky napr.: 
„Ako sa ti páčil dnešný deň? Čo sa ti najviac páčilo? Čo sa ti nepáčilo? 
V ktorom kútiku boli najľahšie úlohy a v ktorom boli, naopak, 
najťažšie úlohy? Pomáhal ti niekto? Pomohol/hla si niekomu ty?

Pamätáš si, koľko jabĺk bolo na pracovnom liste s príbehom? 
Darilo sa ti odšťavovať ovocie? Ako chutil citrón? Bol kyslý alebo sladký? 
Ako ti chutila mandarínka? Bola sladká alebo kyslá? Ako sa ti podaril 
ježko? Bolo jednoduché alebo náročné napichať veľa špajdlí s ovocím? 
Ochutnával/a si ovocie?“

Po hodnotení deti svoje práce vystavia na výstavke v šatni pre rodičov.

„Vystrihni obrázky a usporiadaj ich podľa poradia. 
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Časová postupnosť

HRAVÉ SLOVÍČKA

 Vystrihni obrázky a usporiadaj ich do správneho poradia.

Tipy na popoludňajšiu činnosť
Počas popoludňajšej činnosti môžeme využiť pracovný list z edukačného 

softvéru Hravé slovíčka. Deti vystrihujú obrázky a usporadúvajú ich 

do správneho poradia a v druhom pracovnom liste 

dokresľujú obrázok podľa vlastnej fantázie.

Pracovný list: Časová postupnosť – ako sa to robí? KÓD 140043

Pracovný list: Časová postupnosť KÓD 140669

Tip
Počas popoludňajšej činnosti 
môžu deti spolu s učiteľkou 
pripraviť chutný ovocný šalát. 
Rôzne druhy ovocia učiteľka 
(pani kuchárka) pokrája 
na drobné kúsky a deti 
miešajú vo veľkej miske. 
Šalát dochutia hrozienkami, 
orechmi alebo iným drobným 
ovocáím. V  prípade väčšieho 
množstva kyslejšieho ovocia 
dochutia medom. Šalát rozdelia 
do malých misiek a po príchode 
rodičov môžu ponúknuť zdravý 
olovrant aj svojim im.

Tip
Počas hodnotenia 

a sebahodnotenia môžeme 

urobiť krátku štatistiku o tom, 

ktoré deti si vybrali možnosť 

zjesť jablko, upiecť koláč, vyrobiť 

džem alebo koľko detí si vybralo 

viac možností z ponúknutých 

verzií. Svoje možnosti zapisujú 

napríklad do prehľadnej tabuľky. 

Prvé tri obrázky sú pre deti, 

ktoré si vybrali jednu možnosť 

– jablko zjedia, urobia koláč 

alebo džem a štvrtý obrázok je 

určený pre deti, ktoré si vybrali 

viac možností. Do strednej 

časti vpisujú svoju voľbu 

pomocou dohodnutého znaku 

(čiarka, bodka…) a do spodnej 

časti tabuľky vpisujeme súčet 

jednotlivých preferencií.
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Časová postupnosť

HRAVÉ SLOVÍČKA

 Dokresli obrázok.

Počas popoludňajšej činnosti 

jednotlivých preferencií.

Počas popoludňajšej činnosti môžeme využiť pracovný list z edukačného 

 140043
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Časová postupnosť

HRAVÉ SLOVÍČKA

 Vystrihni obrázky a usporiadaj ich do správneho poradia.


