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

Vzdelávacie prostredie •	 Herňa.

Učebné pomôcky •	 Štandardné	pomôcky:	magnetická	stavebnica,	lego,	tangram,	
pracovné	listy,	obrázkový	materiál,	pastelky,	výkresy,	papiere,	nožnice,	
lepidlo,	CD	prehrávač,	detské	encyklopédie,	veľká	molitanová	skladačka.

•	 Digitálne	technológie:	robotická	hračka,	digitálny	fotoaparát,	mikrofón,	
počítač,	interaktívna	tabuľa,	edukačný	softvér	Hurá	do	školy.	
a	Krok	za	krokom.

Postupy a stratégie 
VVČ

•	 Motivácia,	konštruktívna	hra,	riešenie	problémových	úloh,	
zdôvodňovanie,	rozhovor,	námetová	hra,	diskusia,	fotografovanie,	
kreslenie,	pohybové	aktivity,	hra	s	robotickou	hračkou,	činnosť	
s	digitálnym	fotoaparátom	a	mikrofónom,	skladanie	tangramu.

Výchovno‑vzdelávacie 
ciele

•	 Uplatňovať	tvorivé	a	kombinatorické	schopnosti,	priestorovú	
predstavivosť	a	fantáziu	detí	pri	zostavovaní	obrázkov	z	tangramu.

•	 Zvládnuť	úlohy	na	štvorcovej	sieti	naprogramovaním	digitálnej	hračky.

•	 Uplatňovať	logické	myslenie,	predstavivosť	a	orientáciu	v	rovine	
kreslením	dopravných	prostriedkov	na	štvorcovej	siete.

Obsahové štandardy •	 Plošná	a	priestorová	tvorivosť.

Výkonové štandardy •	 Zostaviť	z	puzzle,	geometrických	tvarov	obrazce	a	útvary	
podľa	fantázie	a	slovných	inštrukcií.

PaedDr. MÁRIA KRÁLIKOVÁ

JESEŇ ĽUD IA
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VÝCHOVNO‑VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

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

Príprava učiteľky na činnosť
	• Pripraviť	do	každého	hrového	kútika	dostatok	
pomôcok,	upraviť	prostredie	hrových	kútikov;

	• pripraviť	dostatok	stavebníc,	rekvizít,	učebných	
pomôcok	pre	hry;

	• vopred	si	pripraviť	linky,	ktoré	budeme	
potrebovať	pri	práci	s	interaktívnou	tabuľou;

	• pripraviť	obrázky/fotografie	pod	štvorcovú	sieť	
(označiť	ich	číslicou	1	až	8);

	• nahovoriť	inštrukcie	na	hovoriace	štipce;

	• skontrolovať	funkčnosť	robotickej	hračky,	
digitálneho	fotoaparátu	a	mikrofónu.

Činnosť detí počas hier a hrových činností
	• Stavanie	dopravných	prostriedkov	podľa	fantázie	
z	lega	a	magnetickej	skladačky;

	• prezeranie	detských	encyklopédií	–	dopravné	
prostriedky;

	• hranie	námetovej	hry:	„Cestujeme	autobusom	
na	výlet“	(stavanie	autobusu	z	detských	stoličiek	
a	veľkých	molitanových	skladačiek);

	• kreslenie	a	vystrihovanie	cestovných	lístkov	
z	farebného	papiera;

	• hrou	v	kuchynke	príprava	jedla	pre	Lily	
alebo	kamarátov.

Deti	sedia	v	kruhu	na	koberci	s	učiteľkou.	Spoločne	
si	napíšeme	„Ranný	odkaz“	(prostredníctvom	textu	
napísaného	veľkým	tlačeným	písmom	oboznámime	
deti	s	plánom	činností	dňa).	Prihovárame	sa:	
„Počúvajte,	deti,	hádanka	k	vám	letí.	Kto	ju	uhádne	
hneď,	na	toho	sa	usmeje	celý	svet.“

1.	Hádanka

Vezie ľudí v našom meste, 
túla sa po hlavnej ceste.

Potešia sa všetci, keď 
na zastávku príde hneď.

Čo je to? (Autobus).

2.	Hádanka

Po železe stále lezie, 
domčeky so sebou vezie.

Vedľa poľa, vedľa lúky, 
pomaly aj rýchlo sa rúti.

Čo je to? (Vlak).

„Výborne	deti,	uhádli	ste.“	Diskutujeme	s	deťmi	
na	tému:	„Aké	autá	majú	vaši	rodičia	doma?	
Kedy	cestujeme	s	rodičmi	do	iného	mesta,	dediny?	
(na	návštevu	potešiť	babku	a	dedka,	na	chatu,	
na	dovolenku,	na	výlet,	na	oslavy	narodenín,	
na	svadby	a	pod.)	Ktoré	dopravné	prostriedky	
sú	najrýchlejšie?	Ktoré	dopravné	prostriedky	

sa	pohybujú	po	ceste/vozovke?	Ako	sa	volajú	
dopravné	prostriedky,	ktoré	sa	pohybujú	na	
vode,	vo	vzduchu,	na	koľajniciach?	Čo	si	musíme	
zakúpiť,	ak	cestujeme	električkou,	autobusom	
alebo	vlakom?	Ako	sa	správame	v	električke,	
autobuse,	vo	vlaku?	Aké	poznáte	dopravné	značky?	
Kde	najradšej	cestujete	s	rodičmi?

Deti,	naša	kamarátka	Lily	nám	poslala	tento	
e‑mail.	Je	na	ňom	nakreslených	veľa	dopravných	
prostriedkov.“	Ukážeme	im	list	a	prečítame	text:	
„Ahoj,	kamaráti,	chcela	by	som	vás	požiadať	
o	pomoc.	Moja	babička	býva	ďaleko	na	dedine.	
Mám	ju	veľmi	rada	a	chcela	by	som	ju	navštíviť	
a	potešiť.	Babičke	som	nakreslila	srdiečkový	
obrázok	a	chcela	by	som	jej	podarovať	kytičku,	
lebo	má	sviatok.	Rada	by	som	za	ňou	vycestovala,	
ale	neviem	sa	rozhodnúť,	akým	dopravným	
prostriedkom	by	som	mala	cestovať.	Viete	mi	
poradiť?	Rada	by	som	cestovala	takým	dopravným	
prostriedkom,	aby	cesta	za	babkou	bola	zaujímavá	
a	veselá.	Ďakujem	za	vašu	pomoc.	Z	návštevy	vám	
potom	pošlem	e‑mail	a	všetko	vám	vyrozprávam.	
Vaša	Lily.“

Deti	svoje	návrhy	pre	Lily	následne	produkujú	
v	hrových	kútikoch.
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AS Rozdelenie detí do skupín
Deti	rozdelíme	do	3	skupín	podľa	vopred	
dohovoreného	pravidla	–	náhodne	si	vyberajú	
obrázky/piktogramy	so	šnúrkou	(auto,	loď,	
lietadlo)	a	zavesia	si	ich	na	krk.	Hlasovaním	si	
zvolíme	vedúceho	skupiny,	ktorý	je	zodpovedný	
za	činnosť	detí	v	konkrétnej	skupine.	Oboznámime	
ich	s	úlohami,	ktoré	budú	plniť	v	jednotlivých	
kútikoch:	v	digitálnom	kútiku	budú	pracovať	
na	interaktívnej	tabuli,	v	matematicko‑logickom	
budú	kresliť	dopravné	prostriedky	na	štvorcovú	
sieť	a	pracovať	s	Bee‑botom	v	umeleckom	kútiku	
budú	maľovaním,	vystrihovaním	a	naliepaním	
vytvárať	dopravné	prostriedky	pre	Lily.

Trvanie činností v jednotlivých kútikoch
Skupiny	sa	po	15	–	20	minútach	striedajú,	
a	to	takým	spôsobom,	že	skupina,	ktorá	už	
ukončila	činnosť	v	jednom	kútiku,	sa	presunie	
do	vedľajšieho	kútika.	Časový	interval	
deťom	určíme,	napr.	budíkom/smajlíkom	
(budík	natiahnem	na	cca	15	minút	a	po	zazvonení	
sa	skupinky	vystriedajú).	Rešpektujeme	potreby	
dieťaťa	(vývinové,	individuálne)	a	napomáhame	
ich	uspokojovaniu	pri	konkrétnych	edukačných	
činnostiach.
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D IGITÁLNY KÚTIK
V	digitálnom	kútiku	pracujeme	na	interaktívnej	tabuli	alebo	na	počítači.	
Deti	zdôvodňujú,	prečo	je	zaujímavé	a	výhodné	cestovať	autom.

Pracujeme	s	edukačným	softvérom	Hurá	do	školy	a	Krok	za	krokom.

Aktivita č. 1:	Vnímanie	strán	(pravá,	ľavá,	hore,	dolu)		
–	Autá	KÓD 140686

Vypočujeme	si	konkrétne	nahrávky/inštrukcie.	Úlohou	detí	je	označiť	
autá,	ktoré	sa	pohybujú	vľavo,	spočítať	všetky	autá	a	určiť,	ktorých	je	
viac.	Tých,	čo	sa	pohybujú	vpravo	alebo	vľavo?

Aktivita č. 2:	Priraďovanie	symbolu	k	číslu	–	električky	KÓD 140687

Druhá	aktivita	umožňuje	deťom	riešiť	úlohy	vzdialenosti	–	dlhej	a	krátkej	
cesty	električkou	pre	dievčatko	Lily.

Aktivita č. 3:	Lietadlá	–	vysoko,	nízko	KÓD 140104

V	tejto	interaktívnej	aktivite	kliknutím	na	obrázok	určujeme	lietadlo,		
ktoré	letí	nízko	a	vysoko.

MATEMATICKO‑LOGICKÝ KÚTIK
Činnosť s robotickou hračkou
Pod	priehľadnú	podložku	štvorcovej	siete	umiestnime	obrázky		
alebo	nafotené	fotografie	označené	číslicou	od	1	až	8	v	poradí:	
dievčatko	Lily,	križovatka	so	semaforom,	tunel,	most,	benzínová	pumpa	
s	občerstvením,	mesto/paneláky,	rodinné	domčeky,	dom	babičky		
(domček	babičky	môžeme	označiť	obrázkom/portrétom	babičky	v	okne).

ĽUD IAJESEŇ

http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/school_readiness_277_sk.html
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/school_readiness_360_sk.html
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_286.html
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Tematický okruh: Ľudia Vzdelávacia oblasť: Kognitívna
Kompetencie: Učebné, kognitívne, psychomotorické, komunikatívne, sociálne
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Deti	inštruujeme:	„Lily	cestuje	s	rodičmi	za	babičkou	na	dedinu	autom.	
Naplánujte	cestu	tak,	aby	sa	včielka	postupne	presúvala	od	križovatky	
so	semaforom,	cez	tunel,	na	diaľnici	sa	napojí	na	most,	odtiaľ	sa	
zastaví	na	benzínovej	pumpe,	potom	cestuje	do	mesta	a	nakoniec	
do	dediny	až	pred	dom	babičky	Lily.	Včielku	postavíme	na	obrázok	Lily.	
Každý	zo	skupiny	naprogramuje	včielke	jednu	časť	cesty	v	správnom	
poradí,	ktoré	je	určené	číslicou	od	1	až	8.	Vedúci	skupiny	zodpovedá	
za	správnosť	plánovania	cesty	a	programovania	včielky	jednotlivcami.	
O	konkrétnych	častiach/obrázkoch	cesty	sa	deti	rozprávajú	a	komentujú	
vlastné	skúsenosti	s	cestovaním.	Svoje	komentáre	si	môžu	nahrávať	
na	digitálny	mikrofón.

Deťom	porozprávame,	že	teraz	sa	zahráme	s	dopravnými	prostriedkami	
trochu	inak.	Dopravné	prostriedky	budeme	kresliť	do	hornej	štvorcovej	
siete	podľa	vlastnej	predstavy	a	následne	obrázok	nakreslíme	
dvojnásobne	zväčšený	do	dolnej	siete	s	dvojnásobne	väčšími	štvorcami,	
„akoby“	sme	sa	pozerali	na	svoj	výtvor	cez	ďalekohľad.	Zadanie	je	
nahovorené	na	hovoriacom	štipci.	Deti	si	podľa	potreby	môžu	zadanie	
niekoľkokrát	prehrať.

Štipec:
„Nakresli	svoj	obľúbený	dopravný	prostriedok	najprv	do	hornej/malej	
štvorcovej	siete	a	potom	ten	istý	obrázok	nakresli	do	dolnej/veľkej	
štvorcovej	siete.	Dobre	počítaj	štvorce.	Obrázok	dokresli	farbičkami.“

Dokončený	obrázok	si	odfotíme	digitálnym	fotoaparátom	a	jednotlivé	
fotografie	uložíme	do	počítača.	V	závere	jednotlivé	skupiny	prezentujú	
svoje	dielka	pred	celým	kolektívom.

(Zdroj: MŠ Iľjušinova, Bratislava)

Tip
Hrová činnosť – tangram. 
Deti si podľa vlastnej fantázie 
v súlade s pravidlami tangramu 
vytvárajú obrázok napr. vlak, 
loď, raketu, autobus. Dvojice 
detí navzájom hádajú aký 
dopravný prostriedok zhotovil 
kamarát, pomenujú farbu 
a geometrický tvar, vymýšľajú 
rýmy alebo názov dopravného 
prostriedku.

Príklad: raketa, lietadlo, loď

(Zdroj: MŠ Iľjušinova, Bratislava)

Didaktická poznámka
Zdanlivo jednoduchá hra tangram môže 

byť pre dieťa náročná a vyžaduje si hlavne 

u mladších detí pedagogickú intervenciu. 

Pravidlá hry tangram sú jednoduché. 

Dôležité je pracovať so všetkými dielmi 

(7 kusov) skladačky, ktoré musia byť na seba 

napojené aspoň v jednom bode v obrazci 

a nesmú sa prekrývať. Rovnobežník môže 

byť použitý aj prevrátený.
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UMELECKÝ KÚTIK
V	umeleckom	kútiku	sú	pripravené	kresliace	pomôcky	–	výkresy,	
pastelky,	nožnice,	farebný	papier,	lepidlo.	Úlohou	skupiny	je	nakresliť	
dopravné	prostriedky	podľa	vlastnej	fantázie,	pričom	v	kresbe	využívajú	
geometrické	tvary	–	obdĺžnik,	štvorec,	kruh,	trojuholník.	Deti	vystrihujú	
geometrické	tvary,	nalepujú	ich	na	výkres	a	svoj	výtvor/dielko	dokreslia	
pastelkami.	Po	dokreslení	svojho	dielka	vytvoria	dvojice	a	vedú	rozhovor	
na	tému	–	aký	dopravný	prostriedok	nakreslili	pre	kamarátku	Lily,	čo	je	
na	obrázku	nakreslené	hore,	dolu,	vpravo,	vľavo,	pred,	za?	Určujú	farby	
a	snažia	sa	správne	pomenovať	geometrické	tvary.	Rozhovor	si	môžu	
nahrať	na	hovoriaci	štipec	a	prezentovať	svoje	komentáre	kamarátom	
z	ostatných	skupín.

Príklad: Dopravné prostriedky

(Zdroj: MŠ Iľjušinova, Bratislava)

V	závere	sa	spoločne	s	deťmi	zahráme	hudobno‑pohybovú	hru	na	vláčik	
(prehráme	im	pieseň/DVD	„Spievankovo“	–	Ide,	ide	vláčik).	Určíme	si	
rušňovodiča	a	ostatní	kamaráti	vytvoria	vláčik.	Pohybom	napodobňujeme	
cestovanie	vláčikom.	Snažíme	sa	posilňovať	pozitívnu	atmosféru	triedy	
a	radosť	z	pohybu	detí.
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Deťom	vytvoríme	priestor,	aby	prezentovali	svoje	
práce	a	porozprávali	o	svojich	pocitoch	a	dojmoch	
počas	edukačných	činností.	Prezentovanie	výsledkov	
je	veľmi	dôležitou	súčasťou	výchovno‑vzdelávacej	
činnosti.	Každá	skupina	komentuje	a	zdôvodňuje	
hotové	dielka	svojej	práce.	Učiteľka	kladie	deťom	
otvorené	otázky,	napr.	„Čo	ťa	dnes	najviac	bavilo?	
Z	čoho	si	mal/a	radosť?	Kto	ti	pomohol	riešiť	
úlohu	na	štvorcovej	sieti?	Čo	bolo	pre	teba	ťažké?	
Ako	si	pracoval/a	s	tangramom,	aký	obrázok	si	

vytvoril/a?	Ako	sa	ti	pracovalo	v	dvojici,	pomohol	
ti	kamarát?	Ako	si	sa	cítil/a	v	hre	na	dopravu?	
Z	čoho	si	nemal/a	radosť?	Čo	ti	robilo	starosti?	
Čo	by	si	urobil/a	nabudúce	lepšie?“	Dodržiavame	
pravidlo,	že	jedno	dieťa	rozpráva	a	ostatné	ho	
počúvajú.	Dbáme,	aby	každé	dieťa	malo	možnosť	
vyjadriť	sa	a	zhodnotiť	svoju	činnosť.	Výpovede	
detí	nehodnotíme,	akceptujeme	všetky	odpovede	
aj	právo	dieťaťa	nevyjadrovať	sa	k	téme.
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Popoludňajšia 
individualizovaná výučba
Na interaktívnej tabuli deti 
pracujú s interaktívnym 
materiálom edukačného 
softvéru Krok za krokom a Hurá 
do školy.

Aktivita č. 1: Rozvoj 
priestorovej orientácie – Jeseň 
KÓD 140688

Lily sa pripravuje na návštevu 
u babičky. Úlohou dieťaťa 
je obliecť Lily primerane 
k jesennému ročnému obdobiu.
Podľa záujmu môžeme 
deťom ponúknuť pracovný 
list už uskutočnenej aktivity 
z dopoludňajšej činnosti. 
Na pracovný list si nakreslia 
dopravný prostriedok pre Lily.

Pracovný list: Triedenie, 
porovnávanie a tvorenie 
skupín – 11 KÓD 140689

Pracovný list: Vnímanie 
priestoru a priestorové 
predstavy KÓD 140690

http://edi.fmph.uniba.sk/~pekarova/pekarova_minimova.pdf
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_071.html
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/school_readiness_507_sk.html
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/school_readiness_491_sk.html

