
V tomto dokumente nájdete vzory na výrobu jarných kvietkov. Každá zo skupín detí má 

určené kvietky, ktoré by deti mali zvládnuť, ak by sa vám však páčili nápady z iných pokojne 

urobte aj tie. Dúfam, že sa zabavíte!   

 

Malé deti 

Aktivita:                            Jarné kvietky : sedmokrásky, púpavy, tulipány. 

Výkonový štandard:       Spája časti obrázkov lepením. 

                                           Ovláda niekoľko techník maľovania. 

  

Cieľ:                                  1. Vystrihnúť kvietok, lístky  z hotovej maketky. 

                                          2. Zostrojiť  kvietok, nalepiť na papier.  

                                          3. Maľovať technikou odtláčania. 

Nemusíte robiť oba vzory, vyberte si ten ktorý sa vám a deťom páči. 

 

 

 

1. Deťom nakreslite 2 kruhy, jeden hrubší pás, ktorý bude na trávičky a tenší pásik na 

stonky. Pomôžte im s ich vystrihovaním. Pokiaľ nemáte farebný papier môžu deti 

menšie kruhy vyfarbiť, alebo vymaľovať. Rovnako aj stonky trávičku a pozadie. 



 

 

2. Vyrobte si zo zemiaku pečiatky v tvare tulipánu alebo iného kvietku. Nechajte deti 

odtláčať ich na papier a domaľovať stonku a listy. 

 

 

 

 

 



Stredné deti 

Aktivita:                            Jarné kvietky : sedmokrásky, púpavy, tulipány. 

Výkonový štandard:       Spája časti obrázkov lepením. 

                                           Ovláda niekoľko techník maľovania. 

                                           Skladá papier, zloží kvet. 

Cieľ:                                  1. Vystrihnúť kvietok, lístky  z hotovej maketky. 

                                          2. Zostrojiť  kvietok, nalepiť na papier.  

                                          3. Maľovať technikou odtláčania. 

Nemusíte robiť všetky vzory, vyberte si ten ktorý sa vám a deťom páči, a na ktorý máte doma 

materiál. 

 

        



1. Deťom nakreslite/vytlačte lupienky a lístky. Nechajte deti vystrihnúť ich. (stonka nemusí 

byť zo špajdle, pokojne môže byť z papiera a tiež tulipán môžete nalepiť na papier) 

 

           



 

 

 

2. Vyrobte si zo zemiaku pečiatky v tvare tulipánu alebo iného kvietku. Nechajte deti 

odtláčať ich na papier a domaľovať stonku a listy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predškoláci 

Aktivita:                            Jarné kvietky : kvietky, tulipány. 

Výkonový štandard:       Spája časti obrázkov lepením. 

                                           Ovláda niekoľko techník maľovania. 

                                           Skladá papier, zloží kvet. 

Cieľ:                                  1. Vystrihnúť kvietok, lístky  z hotovej maketky. 

                                          2. Zostrojiť  kvietok, nalepiť na papier.  

                                          3. Maľovať technikou odtláčania. 

Nemusíte robiť všetky vzory, vyberte si ten ktorý sa vám a deťom páči a máte naň doma 

materiál. 

 

 

 

1. Nakreslite/ vytlačte deťom kvietok a listy, ktoré vystrihnú. Nastrihnite im ruličku od 

toaletného papiera a nechajte ich zasutúť do drážok kvietok a prilepiť lístky. Ruličku 

môžu vyfarbiť, vymalovať alebo oblepiť. 

 

 

 



 

Môžete použiť tento vzor: 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

2. Deťom nakreslite/ vytlačte štvorec, stonku a lístky. Nechajte deti vystrihnúť ich 

a s vašou pomocou zložiť štvorec do tvaru tulipánu. 



 

 

3. Pokiaľ máte doma plastové vidličky nechajte deti odtlačiť ich na papier a domaľovať 

stonky a lístky. 


