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Tematický okruh: Kultúra Vzdelávacia oblasť: Sociálno-emocionálna
Kompetencie: Osobnostné, psychomotorické, komunikatívne, učebné
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Vzdelávacie prostredie • Herňa.

• Exteriér – vychádzka do parku/školskej záhrady.

Učebné pomôcky • Štandardné pomôcky: lego, výkresy, pastelky, pečiatky písmen, 
CD s nahrávkou skladby A. Vivaldiho: Štyri ročné obdobia.

• Digitálne technológie: PC, interaktívna tabuľa, internet, 
CD prehrávač, digitálny fotoaparát, mikrofón, hovoriace štipce.

Postupy a stratégie 
VVČ

• Motivácia, rozhovor, počúvanie hudby, frotáž, dekoratívne činnosti, 
konštruktívna hra so stavebnicou, pohybová aktivita.

• Aktivity s interaktívnou tabuľou, fotografovanie.

Výchovno-vzdelávacie 
ciele

• Výtvarne vyjadriť citový zážitok z hudby a charakter vypočutej skladby.

Obsahové štandardy • Umelecké stvárnenie pocitov z počúvania hudby.

• Hodnotiace postoje k umeleckým dielam.

Výkonové štandardy • Stvárniť pocity z počúvania hudby inými umeleckými 
výrazovými prostriedkami (výtvarnými, dramatickými atď.).

• Tvorivo používať rôzne výtvarné techniky.

Mgr. SOŇA HANZALOVÁ

JESEŇ KULTÚRA

Šaty
jeseŇ

panipre
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VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

Tematický okruh: Kultúra Vzdelávacia oblasť: Sociálno-emocionálna
Kompetencie: Osobnostné, psychomotorické, komunikatívne, učebné

PR
ÍP

RA
VA Príprava učiteľky na činnosť

 • Pripraviť šablóny rôznych tvarov listov a veľké makety šiat/plagát;

 • pripraviť nákres listov na konštruovanie pre nesmelé a technicky 
menej zdatné deti;

 • pripraviť si farebné listy na označenie detí v skupinách;

 • nahrať úlohy pre všetky skupiny na hovoriace štipce;

 • pripraviť potrebné webové odkazy na interaktívnej tabuli 
alebo v počítači;

 • oboznámiť deti s plánom vzdelávacích činností počas dňa, 
vytvoriť ranný odkaz.

Činnosť detí počas hier a hrových činností
 • Pozorovanie nazbieraných a prinesených listov zo stromov voľným 
okom, hmatom a pomocou digitálneho mikroskopu;

 • frotáž listov;

 • obkresľovanie šablón listov a kreslenie listov na rôzne materiály 
– vlnitý kartón, zvyšky textilu, papier rôznej štruktúry;

 • vystrihovanie nakreslených listov z rozličného materiálu;

 • vytrhávanie listov z farebného papiera.

Tip
Predkreslené farebné listy môžu 
počas hier a hrových činností 
vystrihovať aj deti. Môžete tiež 
využiť dierkovače s otvormi 
v tvare listov, pokiaľ ich máte 
k dispozícii.

Tip
S technikou frotáže 

zoznámte deti v tejto časti 

dňa, názorne im ju ukážte 

a umožnite im dostatočne 

si ju vyskúšať s prírodným 

materiálom (nazbieranými 

listami rôznych tvarov).

Tip
Vystrihnuté listy z rôzneho 
materiálu sústreďte 
do umeleckého kútika a využite 
k ďalším aktivitám v rámci 
skupinovej činnosti.

Tip
Listy, vytrhané z farebného papiera, zhromaždite do veľkej kartónovej 

škatule a zahrajte sa „na vietor“. Vyzvite deti, aby v škatuli fúkaním 

zvírili papieriky. „Komu sa to najlepšie podarí?“ Môžete tiež využiť 

listy vytvorené raznicou špeciálneho dierkovača.

S deťmi sa porozprávajte o ročných obdobiach a ich striedaní: 
„Každé ročné obdobie je krásne a zaujímavé tým, čo nám dáva. 
Každé môžeme vnímať všetkými zmyslami.“

„Čo môžeme vnímať zrakom na jeseň? Farebnosť lístia, ovocia, zeleniny, 
oblohy, padanie lístia a jeho let vo vzduchu, tvar lístia, gaštanov… 
Hmat je ukrytý všade na našom tele, pod pokožkou. Čo vnímajú hmatom 
naše pršteky? Čo cítime na tvári? Chlad, vlhkosť, štipľavosť vetra…“

„A ako chutí jeseň? Na jazyku môžeme vnímať chuť dozrievajúceho 
ovocia a zeleniny – sladkú, kyslú, horkú. Aké zvuky môžeme vnímať 
sluchom počas jesene? Šuchot lístia, hvízdanie vetra, klopkanie dažďa, 
čľapkanie vody… Viete, že zvuky poznáme nehudobné a hudobné? 
To, o čom sme doteraz hovorili, sú zvuky nehudobné. Taliansky skladateľ 
Antonio Vivaldi zložil skladby známe ako Štyri ročné obdobia. Teraz si 
jednu z nich vypočujeme.“

ST
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Tip
Zarecitujte deťom riekanku 

o zmysloch, môžu sa ju naučiť 

neskôr:
„Človek, ten má zmyslov päť.

Viem ich všetky naspamäť.

Kde sú očká, tam je zrak, 

po prštekoch skáče hmat.

Do uška si sadol sluch, 

do nošteka vošiel čuch.

A v ústočkách na jazýčku 

chuť sa kĺže po krajíčku.“
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ST
IM
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ÁC

IA Na interaktívnej tabuli/v PC aktivujeme webový odkaz 
(alebo pustíme nahrávku z CD):

Ukážka
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=1CclshZdv94) 
Deti budú hudbu vnímať aj zrakom: budú sledovať muzikantov pri hre 
na hudobné nástroje.

O vypočutej skladbe sa s deťmi porozprávajte: „Ako ste sa cítili 
pri počúvaní? Čo vám táto hudba pripomínala? Čo ste si pri počúvaní 
predstavovali? Aké hudobné nástroje mali muzikanti? Už ste niekedy boli 
na takomto koncerte? Do divadla a aj na koncert sa treba vhodne obliecť. 
Čo myslíte, ako by vyzerali šaty pani Jesene?“

Tip
V prípade, že využijete CD 
s nahrávkou skladby Štyri ročné 
obdobia, časť Jeseň od Antonia 
Vivaldiho, poproste deti, aby 
si privreli oči a hudbu vnímali 
hlavne uškami. Môžu si ľahnúť 
na koberec.

RO
ZD

EL
EN

IE
/Č

AS Rozdelenie detí do skupín
Deti rozdelíme do 3 skupín vyčítankou: „Farbičkami tromi farbí jeseň 
stromy. Maľuje a ráta: žltá, hnedá, zlatá.“ Slovami „žltá“, „hnedá“ 
a „zlatá“ označujeme zaraďovanie detí do skupín. Označujeme ich pri tom 
farebnými papierovými listami: žltá, hnedá, zlatá/oranžová.

Vysvetlíme pravidlá jednotlivých činností: v digitálnom kútiku budeme 
pracovať na interaktívnej tabuli, v stavebnicovom kútiku budeme z lega 
konštruovať farebné listy stromov a frotážovať ich, v umeleckom kútiku 
sa zahráme na „módnych návrhárov“: budeme vystrihovať frotážou 
vytvorené listy a spolu s listami vystrihnutými počas hier a hrových 
činností dekorovať „Šaty pre pani Jeseň“.

Trvanie činností v jednotlivých kútikoch
Každá činnosť v jednotlivých kútikoch by mala trvať 15 – 20 minút. 
Zohľadňujeme však individuálne tempo detí.

ČI
NN

OS
Ť

D IGITÁLNY KÚTIK
Pracujeme na interaktívnej tabuli s edukačným softvérom 
Krok za krokom, v ktorom si vyberieme aktivity z kategórie 
„Rozvoj sluchového vnímania a sluchovo-motorickej koordinácie“.

Aktivita č. 1: Čo počuješ? – zvuky jesene a zimy (I) KÓD 140722

Aktivita č. 2: Čo počuješ? – zvuky jesene a zimy (II) KÓD 140723

Aktivita č. 3: Sluchové vnímanie a sluchovo-zraková 
koordinácia – 12 KÓD 140684

Tip
Pracovný list môžu deti využiť aj pri sebahodnotení 
a hodnotení inými deťmi a učiteľkou počas aktivity, 
keď si pripomenieme všetky realizované aktivity.

Pracovný list môžu deti využiť aj pri sebahodnotení 
a hodnotení inými deťmi a učiteľkou počas aktivity, 
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Sluchové vnímanie a sluchovo-zraková koordinácia 

Hurá do školy - Školská pripravenosť

 Vyfarbi obrázok. Teraz opíš, čo na obrázku vidíš.

predstavovali? Aké hudobné nástroje mali muzikanti? Už ste niekedy boli 
na takomto koncerte? Do divadla a aj na koncert sa treba vhodne obliecť. 

a „zlatá“ označujeme zaraďovanie detí do skupín. Označujeme ich pri tom 

predstavovali? Aké hudobné nástroje mali muzikanti? Už ste niekedy boli 
na koberec.

predstavovali? Aké hudobné nástroje mali muzikanti? Už ste niekedy boli 
na takomto koncerte? Do divadla a aj na koncert sa treba vhodne obliecť. 

a „zlatá“ označujeme zaraďovanie detí do skupín. Označujeme ich pri tom 

KULTÚRAJESEŇ



248

Tematický okruh: Kultúra Vzdelávacia oblasť: Sociálno-emocionálna
Kompetencie: Osobnostné, psychomotorické, komunikatívne, učebné

UMELECKÝ KÚTIK
Skupina odchádza do umeleckého kútika, kde sú na stolíku pripravené 
vystrihnuté listy z rôzneho materiálu, nožnice, disperzné lepidlo, 
tyčinkové lepidlo, mastné a voskové pastely, listy stromov a plagát 
s predkreslenými šatami – maketou.

Listy z rôzneho materiálu vystrihnuté počas ranných hier využijeme 
pri frotáži tak, že list položíme pod tenší papier a pomocou mastného 
pastelu zhotovíme jeho odtlačok, ktorý následne vystrihneme.

Deti si vypočujú odkaz hovoriaceho štipca.

Štipec:
„Zmeňte sa na módnych návrhárov a ozdobte šaty pre pani Jeseň. 
Vymyslite vzor látky pomocou pripravených listov.“

Deti najprv vymýšľajú vzor a listy (reálne, zhotovené technikou frotáže 
listov, zhotovené technikou frotáže lego modelov listov, vytrhávané, 
vystrihnuté z rôznych materiálov), ukladajú ich na maketu/makety šiat 
podľa svojich predstáv. Skúšajú vytvoriť rôzne vzory, napr.pásikavé 
šaty, pri ktorých môže byť v pásiku použitý len jeden typ listu, alebo 
sa v pásiku striedajú všetky typy listov, prípadne listy poukladajú 
nepravidelne po celej ploche šiat, alebo z nich vytvoria aplikáciu v tvare 
obrovského listu. Deti manipulujú s listami rôznych farieb, zhotovenými 
rôznymi technikami, spolupracujú a dohodnú sa na výslednom vzhľade. 
Môže vzniknúť viac kompozícií – „modelov“ šiat.

STAVEBNICOVÝ KÚTIK
V tomto kútiku sú okrem lega pripravené aj ceruzky, tenšie papiere 
a mastné pastelky. Deti budú „konštruovať“ z lega listy podľa vlastného 
nákresu alebo podľa nákresu učiteľky a urobia ich frotáž. Vzniknuté listy 
v umeleckom kútiku vystrihnú a použijú na dekorovanie makety šiat.

Tip
Dieťa si na papier nakreslí 
veľký list, do ktorého 
postupne ukladá jednotlivé 
dieliky lega a navzájom ich 
spája. Dodržiava obrysy 
nakresleného listu.

Obrázok: Konštruovanie podľa vlastného náčrtu Obrázok: Frotáž modelu listu z lega

(Zdroj: archív autorky)
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KULTÚRAJESEŇ

Použitá literatúra a zdroje
1. https://www.youtube.com/watch?v=1CclshZdv94

Rozhovor so všetkými deťmi sediacimi alebo stojacimi okolo vzniknutej 
kompozície, diskusia a kladenie otázok typu: „Čo sa ti najviac podarilo? 
Čo bolo ľahké? Čo bolo pre teba ťažké? Ako si sa cítil/a pri ozdobovaní 
šiat? Ktoré zo šiat by pani Jeseň vybrala a prečo? Čo sa ti na nich páči? 
Ktorá úloha sa ti najviac páčila? Ktorá úloha sa ti nedarila? 
Čo ťa prekvapilo?“

Využite pracovný list, pri jeho vyfarbovaní sa s dieťaťom individuálne 
rozprávajte: „Ako si sa cítil/a pri počúvaní hudby? Páčila sa ti skladba? 
Máš rád/rada jeseň? Čo sa ti na nej páči alebo, naopak, nepáči?“ 

Pracovný list: Sluchové vnímanie a sluchovo-zraková 
koordinácia – 12 KÓD 140684
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Sluchové vnímanie a sluchovo-zraková koordinácia 

Hurá do školy - Školská pripravenosť

 Vyfarbi obrázok. Teraz opíš, čo na obrázku vidíš.

Tipy na pobyt vonku
Napadané listy s deťmi pozbierajte a využite pri hre „Na hudobného skladateľa“. 

Na asfalt nakreslite 5 vodorovných čiar ako notovú osnovu, na začiatok 

nakreslite husľový kľúč.  

Vyzvite deti, aby každé umiestnilo na vybranú čiaru alebo do medzery medzi 

nimi list zo stromu, ktorý bude predstavovať notu. Po dokončení skúste melódiu 

zahrať na zobcovej fl aute alebo xylofóne. Vytvorenú kompozíciu môžete 

zaznamenať aj fotoaparátom a vytlačiť ju na neskoršie použitie.

Počas pobytu v školskej záhrade sa môžete zahrať „Na farebný dážď“. 

Opäť využite nahrávku Antonia Vivaldiho „Štyri ročné obdobia“. Každé dieťa si 

nazbiera kôpku napadaných farebných listov zo stromov. Počas znenia hudby 

ich bude vyhadzovať do vzduchu a nechá ich padať na seba a na kamarátov. 

Vírenie listov vo vzduchu bude pozorovať a opakovane ich bude vyhadzovať. 

Aktivita vyvolá veľa smiechu a radosti.

https://www.youtube.com/watch?v=1CclshZdv94https://www.youtube.com/watch?v=1CclshZdv94

Napadané listy s deťmi pozbierajte a využite pri hre „Na hudobného skladateľa“. 

nimi list zo stromu, ktorý bude predstavovať notu. Po dokončení skúste melódiu 

Opäť využite nahrávku Antonia Vivaldiho „Štyri ročné obdobia“. Každé dieťa si 

nazbiera kôpku napadaných farebných listov zo stromov. Počas znenia hudby 

Napadané listy s deťmi pozbierajte a využite pri hre „Na hudobného skladateľa“. 

nimi list zo stromu, ktorý bude predstavovať notu. Po dokončení skúste melódiu 


