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Vzdelávacie prostredie •	 Herňa.

•	 Exteriér	–	školský	dvor.

Učebné  
pomôcky

•	 Štandardné	pomôcky:	skladačky,	CD	Deťom	1,	kartónové	škatule,	
temperové	farby,	štetce,	nádoby	na	vodu	a	farby,	lepidlo,	nožnice,	
špagát,	prírodniny,	rôzny	prírodný	a	odpadový	materiál,	krepový	
papier,	bužírkový	drôt,	špajdle,	špongie,	starší	chlieb,	recept	na	
prípravu	potravy	pre	vtáčiky,	miska,	poháriky,	lyžice,	semená	
slnečnice,	ovsené	vločky,	farbičky.

•	 Digitálne	technológie:	PC	zostava,	interaktívna	tabuľa,	edukačný	
softvér	Krok	za	krokom,	softvér	RNA,	digitálne	váhy.

Postupy  
a stratégie  

VVČ

•	 Konštruovanie	skladačiek,	lepenie,	motivácia,	rozhovor,	
recitovanie,	počúvanie	a	spev	piesne,	skladanie	priestorovej	
zostavy,	maľovanie,	tupovanie,	výtvarné	a	pracovné	činnosti,	
mrvenie	chleba,	váženie,	hodnotenie.

•	 Aktivity	s	interaktívnou	tabuľou,	edukačným	softvérom	Krok	za	
krokom,	kreslenie	v	programe	RNA,	váženie	na	digitálnych	váhach.

Výchovno- 
-vzdelávacie ciele

•	 Vytvoriť	priestorovú	zostavu	a	vedieť	ju	pomenovať.

•	 Uplatniť	technické	zručnosti	pri	vytváraní	produktov	z	prírodnín	
(s	možnosťou	využitia	odpadového	materiálu)	strihaním,	lepením,	
tvarovaním	materiálu,	uplatňovať	praktickú	tvorivosť.

Obsahové  
štandardy

•	 Výtvarná,	pracovná	a	technická	tvorivosť.

Výkonové  
štandardy

•	 Prejaviť	zručnosti	a	praktickú	tvorivosť	pri	vytváraní	produktov	
z	prírodnín	prostredníctvom	využitia	rôznych	pracovných	
a	výtvarných	techník.
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	• Niekoľko	dní	pred	plánovanou	aktivitou	zhromaždiť	
škatule	rôznych	veľkostí;

	• zabezpečiť	slnečnicové	semeno,	ovsené	vločky	
a	starší	chlieb;

	• pripraviť	z	výkresov	časti	tiel	vtáčikov	
(telo,	hlava,	krídla);

	• vytvoriť	a	vytlačiť	recept	na	prípravu	potravy	
pre	vtáčiky.

Činnosť detí počas hier a hrových činností
	• Konštruovanie	z	rôznych	skladačiek,	vytváranie	
vtáčikov	a	domčekov	pre	vtáčiky;

	• kreslenie	v	programe	RNA	na	interaktívnej	tabuli;

	• zlepovanie	tiel	vtáčikov	z	rôznych	pripravených	
častí	(na	povrch	nalepovanie	servítok,	vtáčik	bude	
plastickejší);

	• vytváranie	priestorových	zostáv,	zlepovanie,	
maľovanie	a	dotváranie	pomocou	rôznych	prírodnín	
a	odpadového	materiálu.
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„Deti,	poviem	vám	dnes	báseň.	Dobre	počúvajte,	
potom	mi	poviete,	aké	pocity	vo	vás	vyvolala.“	
Zarecitujeme	deťom	báseň:

V.	Reisel	

Vtáča v zime

Sedí vtáča na haluzi, 
nespieva, len roní slzy.

Hlad ho morí, neboráka, 
čo položiť do zobáka?

Semiačok niet v tráve, v kríčku. 
Kto by myslel na pesničku?

Videli ho chlapci malí, 
vzápätí si povedali:

„Ostane to vtáča nemé? 
Zrniečok mu nasypeme...

(Dostupné na : http://www.alinka.sk/c/zvieratka-v-zime-5422.html)

S	deťmi	vedieme	krátky	dialóg	o	básni,	ktorou	
nadviažeme	na	ich	predchádzajúce	poznatky	
a	skúsenosti.	Kladieme	im	otázky:	„O	čom	bola	

báseň?	Akú	náladu	vo	vás	vyvolala?	Smutnú?	
Prečo?	Čo	môžeme	urobiť,	aby	vtáčiky	v	zime	neboli	
smutné?“	

Motivujeme	deti,	aby	sme	pre	vtáčiky	spoločne	
pripravili	chutnú	potravu.

„Dobre	počúvajte,	ako	pomohli	vtáčikom	iné	deti.”	
Prehráme	im	pieseň:	„Padá	sniežik“.

Padá sniežik

Padá sniežik bielučký, 
na polia i na lúčky, 
na záhrady, na lesy, 
vtáčik malý, kdeže si?

Tu na dvore bývam, 
pod strechou sa skrývam, 
zima mi je chuchuchu, 
vám teplúčko v kožuchu...

(Zdroj: CD Podhradská a Čanaky – Deťom 1, ľudové piesne pre najmenších)

„Navrhli	ste,	že	pre	vtáčiky	pripravíme	chutnú	
potravu.	Kde	ju	však	vtáčikom	nasypeme?	Veď	
nemajú	domčeky.	Čo	keby	sme	im	vyrobili	domčeky,	
do	ktorých	im	môžeme	nasypať	potravu?	Potom	sa	
vtáčiky	budú	mať	kam	schovať	a	nebude	im	zima.“
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Rozdelenie detí do skupín
V	herni	sú	pripravené	činnosti	v	štyroch	hrových	
kútikoch.	Deti	pracujú	v	kútikoch	podľa	záujmu	a	po	
skončení	práce	sa	presúvajú.	Je	však	žiaduce,	aby	si	
počas	dňa	vyskúšali	každú	z	činností,	pretože	na	seba	
logicky	nadväzujú.	Trvanie	jednotlivých	aktivít	je	
veľmi	rôzne	a	nedá	sa	vopred	naplánovať.	Napríklad	
výroba	domčeka	a	jeho	výzdoba	je	zdĺhavá.	Dieťa	by	
ju	však	malo	dokončiť,	lebo	na	ňu	nadväzuje	činnosť	
v	matematicko-logickom	kútiku	a	činnosť	na	pobyte	
vonku.	Z	toho	dôvodu	môžeme	deti	motivovať	a	

domčeky	vytvárať	už	počas	hier	a	hrových	činností,	
čím	zabezpečíme	dostatok	času	na	ostatné	činnosti.	
Domčeky	pre	vtáčiky	môžu	deti	vytvárať	v	dvojiciach	
či	v	menších	skupinách.

Trvanie činností v jednotlivých kútikoch
Činnosti	v	štyroch	hrových	kútikoch	by	mali	trvať	
približne	60	–	80	minút.	Pracovať	však	začínajú	
už	počas	hier	a	hrových	činností.	V	tomto	čase	
postupne	vytvárajú	domčeky	pre	vtáčiky	
a	zlepovaním	pripravia	ich	telá.	

digitálny kútik
Pracujeme	na	interaktívnej	tabuli	s	edukačným	softvérom	Krok	za	
krokom.	Na	ploche	sú	vopred	pripravené	odkazy	k	aktivitám.	Úlohou	detí	
je	napríklad	slovne	opísať	obrázky	súvisiace	s	kŕmením	vtáčikov	v	zime,	
nájsť	a	označiť	vrany	alebo	označiť	potravu,	ktorou	sa	vtáky	v	zime	živia.	
Všímajú	si	pri	tom	stavbu	tela	vtáčikov,	ich	farebnosť	a	správanie	sa	
v	zimných	mesiacoch.	Deti	sa	dohodnú	na	poradí,	v	akom	budú	pracovať	
na	interaktívnej	tabuli.	

aktivita č. 1:	Na	ktorom	obrázku	je	vtáčik?	(II)	KÓD 140330
Úlohou	dieťaťa	je	nájsť	a	označiť	spomedzi	rôznych	živočíchov	vtáčika,	
v	druhom	kroku	označiť	všetky	vtáky.	Všíma	si	pri	tom	rozdielnosť	
v	stavbe	tiel.

aktivita č. 2:	Kŕmenie	vtáčikov	v	zime	–	urob	obrázok	KÓD 140391
Dieťa	kliká	myškou	na	plochu	a	pozoruje	dievčatko,	ako	kŕmi	vtáčiky	
v	zimnom	období.	Všíma	si	pri	tom	stavbu	ich	tela	a	farebnosť	peria.	
Následne	pomocou	tlačidla	„obnoviť“	zopakuje	aktivitu	a	kamarátom	
slovne	opíše	jednotlivé	obrázky.

aktivita č. 3: Kŕmenie	zvierat	–	urob	obrázok	KÓD 140392
Dieťa	kliká	myškou	na	plochu	a	pozoruje	zvieratká	v	zimnom	období.	
Všíma	si	najmä	stavbu	ich	tiel.	Následne	pomocou	tlačidla	„obnoviť“	
zopakuje	aktivitu	a	kamarátom	slovne	opíše	jednotlivé	obrázky.

aktivita č. 4:	Potrava	pre	sýkorku	KÓD 140394
Úlohou	dieťaťa	je	vybrať	a	označiť	z	ponuky	potravu,	ktorou	sa	živia	
vtáčiky	a	porozprávať,	akou	inou	vhodnou	potravou	sa	ešte	vtáčiky	
v	zimnom	období	kŕmia.
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http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_380.html
http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_319.html
http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_323.html
http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_382.html
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aktivita č. 5:	Vrany	na	snehu	KÓD 140357

Úlohou	dieťaťa	je	nájsť	a	označiť	všetky	vrany,	ktoré	krákajú.	Všíma	si	pri	
tom	tvar	tela	vrany	a	farebnosť	jej	peria.

aktivita č. 6: Vtáčiky	v	zime	KÓD 140329
Úlohou	dieťaťa	je	kliknutím	označiť	vtáčika,	ktorého	počuje	čvirikať.	
Všíma	si	pri	tom	rozdielnosť	vo	farebnosti	peria	vrabca,	sýkorky	a	vrany.

umelecký kútik
V	rámci	kútika	sa	deti	rozdelia	na	dve	menšie	skupiny.

Prvá skupina: Na	stoly	pripravíme	kartónové	škatule	rôznych	
veľkostí,	temperové	farby,	štetce,	nádobu	s	vodou,	lepidlo,	nožnice,	
špagát,	prírodniny	a	rôzny	prírodný	a	odpadový	materiál.	Úlohou	detí	je	
z	rôznych	škatuliek	vytvoriť	domčeky	pre	vtáčiky.	Vytvárajú	priestorové	
zostavy,	ktoré	zlepia	a	dotvoria	pomocou	rôznych	prírodnín	a	odpadového	
materiálu.	Vznikne	tým	zmysluplný	priestorový	útvar,	ktorý	pomenujú	
(napríklad	„Domček	môjho	Čimka“,	„Vrabčekovo	kráľovstvo“...).	
K	dispozícii	majú	množstvo	väčších	i	menších	škatuliek.	Na	záver	
urobíme	do	vrchnej	časti	domčeka	dierku	a	na	domček	priviažeme	špagát.	

druhá skupina: Počas	hier	a	hrových	činností	si	deti	pripravili	telo	
vtáčika.	Zlepili	ho	z	rôznych	pripravených	častí,	na	celý	jeho	povrch	
nalepili	servítku	a	prebytok	servítky	obstrihali.	Teraz	telá	vtáčikov	
vyfarbia	(tupovaním	špongiami	namočenými	do	temperových	farieb).	
Pripravíme	im	základné	farby,	ale	aj	ich	odtiene.	Deti	nanášajú	farby	
vo	vrstvách.	Začínajú	tmavšími	odtieňmi	a	na	záver	nanášajú	bledšie	
odtiene	(Obrázok	2).

motor ický kútik
V	rámci	kútika	sa	deti	rozdelia	na	dve	menšie	skupiny.

Prvá skupina: Deti	dotvoria	vtáčika	podľa	svojej	fantázie	a	predstáv.	
Precvičujú	si	tým	jemnú	motoriku	rúk.	Na	stoly	pripravíme	vzorovaný	
krepový	papier,	nožnice,	lepidlo,	špajdle	alebo	bužírkový	drôt.	Zo	špajdlí	
a	drôtu	deti	vytvarujú	vtáčikovi	nohy	a	zobáčik.	Z	krepového	papiera	mu	
vyrobia	oblečenie	(čiapku,	šál,	kabátik…),	aby	vtáčikovi	v	zimnom	období	
nebolo	chladno.	Dbajú	na	čistotu	a	poriadok	okolo	seba	a	prebytočný	
materiál	priebežne	vyhadzujú	do	smetného	koša.	

didaktická poznámka
Aktivita je určená pre 
5- až 6-ročné deti, ktoré vedia 
samostatne strihať, maľovať 
a lepiť. V prípade 3- až 4-ročných 
detí stačí, ak deti namaľujú jednu 
väčšiu škatuľu temperovými 
farbami. Učiteľka potom do 
škatúľ nožom vyreže okná, 
dvere, priviaže špagát a deti 
domček dozdobia prírodninami 
(Obrázok 1).

Obrázok 2: Telo vtáčika

(Zdroj obrázkov: MŠ, Iľjušinova, Bratislava)

Obrázok 1:  
Domček pre vtáčiky

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_346.html
http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_347.html
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Sebahodnotenie	a	hodnotenie	detí	sa	uskutočňuje	v	herni	na	koberci.	
Kladieme	otvorené	otázky,	ktoré	deti	motivujú	k	odpovedi.	Odpovede	detí	
nehodnotíme.	Kladieme	otázky	typu:	„Čo	ste	dnes	vytvárali,	komu	ste	tým	
chceli	pomôcť	a	prečo,	podarilo	sa	vám	vytvoriť	niečo	zaujímavé,	chcete	
nám	o	tom	porozprávať,	čo	sa	vám	páčilo/nepáčilo	na	správaní	vašich	
kamarátov,	kto	vám	pomohol	alebo	komu	ste	pomohli	vy?“

„Teraz	pôjdeme	na	školský	dvor.	Vezmeme	si	hotové	domčeky.	Kde	by	
sme	ich	mohli	zavesiť?	Pomôžeme	tým	vtáčikom	prečkať	zimu?“	Deti	
sa	presunú	do	šatne	a	pripravia	sa	na	pobyt	vonku.	Vytvorené	domčeky	
s	potravou	povešajú	vonku	na	stromy.	Do	šatne	môžeme	umiestniť	suchý	
konár	a	vytvorené	vtáčiky	naň	zavesiť.	Pochválime	sa	tým	pred	rodičmi.	
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druhá skupina:	Na	stôl	pripravíme	väčšiu	nádobu	na	omrvinky	
a	dostatočné	množstvo	staršieho	chleba.	Deti	prstami	rozmrvia	chlieb	
pre	vtáčiky,	čím	si	precvičia	jemné	svalstvo	rúk.	

matematicko-logický kútik
Premiestnime	sa	do	matematicko-logického	kútika.	Na	stoloch	sú	
pripravené	digitálne	váhy,	recept	na	prípravu	potravy	pre	vtáčiky,	
plastová	miska,	plastové	poháriky,	lyžice,	slnečnicové	semená,	rozmrvený	
chlieb	a	ovsené	vločky.	Deti	pripravia	pre	vtáčiky	chutnú	potravu	(podľa	
receptu).	Najprv	položia	na	váhu	misku	a	odvážia	7	gramov	slnečnicových	
semien.	Tie	vzápätí	vysypú	do	plastového	pohárika	a	misku	položia	
naspäť	na	váhu.	Ďalej	odvážia	5	gramov	ovsených	vločiek,	ktoré	vysypú	
do	rovnakého	pohárika.	Nakoniec	odvážia	6	gramov	rozmrveného	
chleba	a	opäť	vysypú	do	pohárika	(Obrázok	3).	Lyžicou	zmes	v	poháriku	
pomiešajú	a	hotovú	chutnú	potravu	pre	vtáčiky	vysypú	do	vytvoreného	
domčeka.

tipy na popoludňajšiu 
činnosť
Počas popoludňajšej činnosti 
môžeme vyfarbovať obrázky 
z edukačného softvéru. 
Aktivita č. 1:	Zima	–	vtáčiky	1	
KÓD 140389

Aktivita č. 2:	Zima	–	vtáčiky	2	
KÓD 140398
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(Zdroj: archív autorky)

Obrázok 3: Zmes pre 
vtáčiky (recept)

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_619.html
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