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Daniela VirágoVá

keĎ chcem
byť zdrav ý...

Vzdelávacie  
prostredie

•	 Herňa.

•	 Exteriér	–	vychádzka	do	blízkeho	okolia	materskej	školy.

Učebné  
pomôcky

•	 Štandardné	pomôcky:	maľované	čítanie	„Chrípka“,	kartičky	so	symbolmi	
ovocia,	tematická	podložka	„Ľudské	telo“,	pracovné	listy,	pastelky,	
ovocie,	tanieriky,	plastové	nože,	špajdle,	podložky,	modely	z	lega,	
vrchnáky	z	fliaš.

•	 Digitálne	technológie:	interaktívna	tabuľa,	notebook,	edukačný	softvér	
Krok	za	krokom	a	Hurá	do	školy,	robotická	hračka	Bee-bot,	hovoriace	
štipce,	fotoaparát,	CD	Čisté	rúčky,	M.	Jaroš.

Postupy  
a stratégie  

VVČ

•	 Motivácia,	maľované	čítanie,	hádanky,	aktivity	na	interaktívnej	tabuli	
a	notebooku,	hra	s	digitálnou	hračkou,	kreslenie,	fotografovanie,	
praktická	činnosť	–	príprava	ovocia,	hudobno-pohybová	hra,	
sánkovanie,	hra	na	fotografov.

Výchovno- 
-vzdelávacie ciele

•	 Zaujať	správny	postoj	v	súvislosti	s	dodržiavaním	
hygieny	v	rôznych	situáciách.

•	 Opísať	situácie,	ktoré	ohrozujú	naše	zdravie.

Obsahové  
štandardy

•	 Pracovné	návyky.

•	 Zdravotný	stav,	postoje	k	zdraviu.	

Výkonové  
štandardy

•	 Zvládnuť	samoobslužné	činnosti	(obliekať	sa,	obúvať	sa,	umývať	sa,	
čistiť	si	zuby	atď.)	a	návyky	správneho	stolovania	(jesť	príborom,	
udržiavať	čistotu	pri	jedle	atď.).

•	 Dodržať	zásady	ochrany	zdravia	(s	pomocou	dospelých).
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	• Pripraviť	hrové	kútiky	k	aktivitám;

	• pripraviť	hračky	v	hrových	kútikoch;

	• nahrať	odkazy	na	hovoriace	štipce	pre	všetky	
skupiny	a	označiť	ich	číslicou;

	• pripraviť	webové	odkazy	na	interaktívnu	tabuľu	
a	notebook;

	• skontrolovať	funkčnosť	robotickej	včely	
a	fotoaparátu;

	• pripraviť	výtvarný	materiál;

	• vytlačiť	pracovné	listy;

	• zhotoviť	kartičky	na	označenie	skupín	detí;

	• pripraviť	a	nakrájať	ovocie	na	väčšie	kúsky	
do	nádob	pre	všetky	skupiny.

Činnosť detí počas hier a hrových činností
	• Prezeranie	encyklopédie	–	zdravie,	ľudské	telo;

	• námetová	hra	„na	lekára“;

	• príprava	a	ochutnávka	bylinkových	čajov;

	• skladanie	puzzle	ľudské	telo;

	• konštruktívne	hry.
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ia Deti	sú	sústredené	pred	interaktívnou	tabuľou,	sedia	
voľne	na	koberci.	Prihovoríme	sa	im:

„Deti, mám dnes na jazyku niekoľko hádaniek. 
Skúste hádať, čo by to mohlo byť?“

Päť bratov v nich býva, pred zimou sa spolu skrýva 
(rukavice).

Dlhý, krátky, teplý veru, deti si ho na krk berú (šál).

Snehom sa brodia, nohy v nich chodia (čižmy).

Hlava pekne pokrytá, pred zimou je ukrytá, chráni 
ju jej kamarátka, do škôlky s ňou chodí rada 
(čiapka)“. 
„Výborne,	deti,	ale	viete,	prečo	som	vybrala	práve	
tieto	hádanky?	Áno,	lebo	je	zima	a	v	zime	sa	musíme	
teplo	obliecť.	Prečo	asi?	Deti	v	rozhovore	vyjadrujú	
vlastné	nápady	a	skúsenosti.	Áno,	teplé	oblečenie	je	
v	zime	dôležité	preto,	aby	nás	chránilo	pred	vetrom,	
mrazom,	snežením,	teda	aby	nás	ochránilo	aj	pred	
chorobou.	Viete	pomenovať	nejakú	chorobu,	ktorá	
v	zime	ohrozuje	naše	zdravie?	Deti	prezentujú	vlastné	
skúsenosti.	Môj	kamarát	Paľko	dostal	chrípku	a	o	tom	
je	náš	dnešný	maľovaný	príbeh.	Chcete	si	ho	prečítať?	
Výborne,	najprv	však	zistím,	či	budete	vedieť	prečítať	
všetky	slová.“	

Deťom	rozdáme	kartičky	s	niektorými	obrázkami	z	ma-
ľovaného	čítania.	Dieťa	obrázok	pomenuje,	vyhľadá	ho	
na	interaktívnej	tabuli	a	všetci	slovo	vytlieskajú.	

„Deti,	teraz	si	prečítame,	čo	sa	stalo	môjmu	
kamarátovi,	takému	škôlkarovi	ako	vy.”	Čítam	text,	
ktorý	deti	doplnia	podľa	obrázka	slovom.

VČERA SOM SA EŠTE HRAL A DNES BY 
SOM IBA SPAL. BOLÍ MA UŽ CELÉ TELO, 
ČO BY SA MI TEDA CHCELO? TEPLOMER 
MI MAMA DALA A TEPLOTU POMERALA. 
K TOMU LIEKY OD LEKÁRA, MAMIČKA SA 
O MŇA STARÁ. DNES JE KRÁSNY ZIMNÝ 
DEŇ, VONKU VŠAK ÍSŤ NEMÔŽEM. 
V POSTELI SI VOĽKÁM, CHÝBA MI VŠAK 
ŠKÔLKA. PREPADLA MA CHRÍPKA, BUDEM 
ČAJÍK CHLIPKAŤ. MED, CITRÓN A KVAPKY 
K TOMU, O TÝŽDEŇ SOM ZDRAVÝ 
ZNOVU. RUKAVICE, ČIAPKA, ŠÁL, POSTELI 
SOM ZAMÁVAL. POTOM ROVNO NA 
ULICU, UŽ SA TEŠÍM NA SANICU.

Po	prečítaní	maľovaného	čítania		kladieme	
deťom	otvorené	otázky	na	vyjadrenie	vlastných	
skúseností:	Prečo	asi	Paľko	ochorel?	Čo	si	myslíte,	
deti,	kedy	ešte	môžeme	ochorieť?	Čo	ohrozuje	
naše	zdravie?	Čo	je	dôležité	robiť,	aby	sme	boli	
zdraví?	Ako	sa	správame	počas	choroby?	Po	
krátkej	diskusii	zdôrazníme	potrebu	hygieny,	
správneho	obliekania,	športovania,	stravovania	pri	
starostlivosti	o	zdravie.	Vysvetlíme	deťom,	že	dnes	
budeme	zisťovať,	ako	poznáme	svoje	telo	a	ako	sa	
máme	starať	o	svoje	zdravie.
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Rozdelenie detí do skupín
Deti	sa	rozdelia	do	štyroch	skupín.	Vyberú	si	kartičky	
so	symbolom	ovocia	a	dohodnú	sa	na	vedúcom	
dieťati	v	skupine.	Oboznámime	ich	s	pravidlami	
v	jednotlivých	hrových	kútikoch.	V	digitálnom	
kútiku	opíšeme,	ako	vyzerá	naša	kamarátka	Lily,	
zistíme,	ako	sa	oblieka	na	zimnú	prechádzku,	ako	
športuje,	zistíme,	ako	sa	treba	starať	o	naše	telo,	
aby	bolo	nielen	zdravé,	ale	aj	čisté.	Navrhneme	pre	
Lily	vzory	na	teplý	sveter,	v	hre	s	včielkou	si	budeme	
vymýšľať	hádanky	o	ľudskom	tele	a	programovať	
ju	podľa	hádanky.	V	umeleckom	kútiku	budeme	

kresliť	zimu	pastelkami	a	legom.	Zo	svojich	prác	si	
zhotovíme	fotografiu.	V	kútiku	varenia	pripravíme	
ozajstné	maškrty	z	ovocia.	Spoločne	sa	o	všetkom	
porozprávame	a	pochutíme	si	na	pripravených	
dobrotách.

Trvanie činností v jednotlivých kútikoch
Činnosť	v	skupinách	bude	trvať	približne	od	15	až	20	
minút	s	prihliadnutím	na	individuálne	možnosti	detí.	
Skupiny	sa	menia	na	krátky	hudobný	motív.	Učiteľka	
zabezpečí	plynulý	presun	skupín.

Digitálny kútik
V	digitálnom	kútiku	budú	deti	pracovať	v	dvoch	menších	skupinách.	Prvá	
skupina	pracuje	na	interaktívnej	tabuli	a	s	Bee-botom.	Druhá	skupina	
detí	rieši	úlohy	na	notebooku.	Postupujú	podľa	zadania	na	hovoriacom	
štipci.	Deti	sa	v	skupinách	presúvajú	po	vyriešení	úlohy.	Včielku	môžu	
programovať	voľne,	ak	splnia	úlohy	v	prvej	a	druhej	skupine.

Prvá skupina
Pozorne	si	vypočujte	zadania	v	úlohách.

zadanie na štipec č. 1:
„Pomôžte	našej	kamarátke	Lily	správne	označiť	časti	tela	a	vyriešiť	úlohy	
v	prvej	a	druhej	záložke”.

aktivita č. 1: Rozvoj	priestorovej	orientácie	–	Zima	(úloha	1,	záložka	2)	
KÓD 140298
Aktivita	zahŕňa	orientáciu	dieťaťa	vo	vzťahu	k	vlastnému	telu	
a	pomenovanie	častí	tela.	Úlohou	dieťaťa	je	kliknúť	na	pomenovanú	časť,	
teda	správne	pomenované	časti	označiť.	Deti	zároveň	ukazujú	časti	tela	
na	sebe.	V	druhej	záložke	označujú	časti	tváre.	Mladším	deťom	môžeme	
pred	aktivitou	povedať	úvodnú	inštruktáž,	počas	ktorej	predstavíme	Lily	
a	pomenujeme	jednotlivé	časti	tela.	

zadanie na štipec č. 2:
„Naprogramuj	včielku	na	podložke	„Ľudské	telo“	podľa	kartičky,	
ktorú	si	vyberieš.	 ”

aktivita č. 2: Programovanie	–	Bee-bot	
Úlohou	detí	je	vybrať	si	kartičku,	pomenovať	časť	tela	a	programovať	
včielku	k	rovnakému	obrázku.	Postavenie	včielky-štart	–	označí	vedúce	
dieťa.	Deti	si	môžu	vymýšľať	krátke	hádanky.
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http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_384.html
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Druhá skupina

zadanie na štipec č. 1:
„Pomôž	Lily	so	zimným	obliekaním.	Nájdi	miesto	pre	Lily	a	kamarátov	na	
sánkovanie.“

aktivita č. 1:	Rozvoj	priestorovej	orientácie	–	Zima	(úloha	2,	záložka	1)	
KÓD 140298
V	aktivite	deti	obliekajú	Lily	na	zimnú	prechádzku,	orientujú	sa	podľa	
inštrukcie,	upevňujú	si	pojmy	pravá,	ľavá,	hore,	dolu.

aktivita č. 2:	Rozvoj	priestorovej	orientácie	–	Zima	(úloha	3)	
KÓD 140298
Aktivita	je	pokračovaním,	Lily	ide	na	sánkovačku.	Pomenujeme,	ako	sú	
deti	oblečené	a	umiestnime	ich	podľa	inštrukcie.

aktivita č. 3:	Porovnanie	vzorov	–	Čiapky	a	šály	KÓD 140299
V	aktivite	si	deti	precvičujú	zrakové	vnímanie	priraďovaním	čiapky	a	šálu	
v	edukačnom	softveri	Hurá	do	školy.	Obsahuje	pracovný	list	na	kreslenie	
vlastných	vzorov.	Deti	ho	majú	vytlačený	k	dispozícii	a	vypracujú	ho	podľa	
vlastnej	fantázie.

aktivita č. 4: Vymysli	pekný	vzor	pre	čiapku,	šál	a	rukavice.	Obrázky	
vyfarbi.	KÓD 140300

umelecký kútik
Aktivita:	Kreslenie	pastelkami	a	legom

zadanie na štipec č. 1:
„Zoberte	si	model	snehuliaka,	umiestnite	ho	ľubovoľne	na	výkres	
a	pastelkami	dokreslite	zimnú	sánkovačku.	Nezabudnite	sa	správne	
obliecť.”	

Deti	zobrazujú	svoje	predstavy	o	sánkovačke,	dopĺňajú	ich	modelom	
snehuliaka,	prípadne	využijú	iný	model,	ktorý	zostrojili	alebo	
skonštruovali	a	zakomponujú	ho	do	zimného	prostredia.	Aktivitu	si	
zaznamenajú	digitálnym	fotoaparátom.

(Zdroj: archív autorky)

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_384.html
http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_384.html
http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/school_readiness_175_sk.html
http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/school_readiness_450_sk.html
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Činnosť	detí	monitorujeme	vo	všetkých	skupinách,	priebežne	ich	
pochválime,	povzbudíme,	prípadne	poradíme	a	pomôžeme.	Po	skončení	
aktivít	si	deti	spoločne	pozrú	výtvarné	práce	a	pracovné	listy.	Spoločne	
s	deťmi	zhodnotíme	všetky	aktivity.	Necháme	ich	vyjadriť	vlastné	pocity	
z	hier:	Ktorá	hra	sa	vám	najviac	páčila?	Podarilo	sa	vám	vyriešiť	všetky	
úlohy?	Potrebovali	ste	pomoc	alebo	radu?	Spoznali	ste	všetky	časti	
vášho	tela?	Čo	bolo	pre	vás	zaujímavé?	Zistili	ste,	ako	sa	ochránime	
pred	chorobou?	Prečo	je	dôležité	pravidelne	sa	umývať	(jesť,	obliekať,	
športovať)?	Keď	poviem	pestrá	strava,	čo	si	predstavujete?	Vedeli	
by	ste	pripraviť	zdravé	jedlo	s	rodičmi	doma?	Vašou	odmenou	za	
dnešné	snaženie	bude	váš	voňavý	a	chutný	špíz.	Skôr,	ako	si	poprajeme	
dobrú	chuť,	umyjete	si	ruky	a	pritom	si	zaspievajte	veselú	pesničku	
(M.	Jaroš:	„Čisté	rúčky“).
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kútik Varenia 
Aktivita: Príprava	zdravej	maškrty

zadanie na štipec č. 1: 	
„Aby	sme	mohli	pripraviť	akékoľvek	jedlo,	vieme,	že	sa	musíme	na	to	
prichystať.	Každý	z	vás	si	preto	dôkladne	umyje	ruky	mydlom	a	dosucha	
si	ich	vyutiera.”

zadanie na štipec č. 2:
„Vašou	úlohou	je	pripraviť	ovocný	špíz.	Ovocie	môžete	krájať	na	menšie	
kúsky	a	navliekať	na	špajdľu.	Striedajte	rôzne	druhy	ovocia.	Môžete	zistiť	
jeho	chuť	a	vôňu.	Viete	ako?	Po	skončení	činnosti	si	naservírujte	svoj	špíz	na	
tanieriky	so	svojím	menom.	Nezabudnite	po	sebe	upratať	a	umyť	si	ruky.”

Deti	počas	aktivity	spoznávajú	ovocie	podľa	vône	a	chuti,	krájajú	ho	
plastovými	nožíkmi	na	menšie	kúsky	a	navliekajú	na	špajdle.	Naservírujú	
ho	na	označené	taniere.	Každý	svoj	špíz	zje	po	spoločnom	zhodnotení	
dopoludňajších	aktivít.

(Zdroj: archív autorky)

tip na popoludňajšiu 
činnosť 
V popoludňajších aktivitách sa 
deti zahrajú hudobno-pohybovú 
hru „Na zajkov a snehuliaka”.
Hra je stimuláciou k voľným 
aktivitám na tému zimy a na 
zhotovovanie vtipných fotografií.
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