
Téma:                            Príroda sa prebúdza. 

Podtéma:                     Jar, prišla. 

Výkonový štandard:  Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch, dňa, 

            týždňa, mesiaca roka. 

Aktivita:                       Dedko rok a jeho dcéry. 

Cieľ:                              Poznávame , poznáme, vieme pomenovať ročné obdobia, 

                                      charakteristické znaky ročných období.  

Prezrite si spoločne video https://www.youtube.com/watch?v=HNp3tbVoQeU 

Zameriame sa na ročné obdobie JAR. Porozprávajte sa s deťmi aké poznajú ročné obdobia. 

Spýtajte sa na znaky jari, leta, jesene zimy (môžete deťom pomôcť). Staršie deti by mali 

vedieť samostatne vymenovať znaky ročného obdobia, mladší ich uvidia vo videu a v 

pracovnom liste, ktorý som vám naskenovala a môžete ho s nimi vyfarbiť. Ak by boli deti 

unavené vyfarbujte postupne. Napíšte prosím na daný papier aj dátum kedy ste ho 

vypracovali a založte ho. 

 

 

Téma:                           Príroda sa prebúdza 

Podtéma:                    Jar, prišla. 

Výkonový štandard: Reprodukuje stručne obsah prečítaného. 

Aktivita:                      Ako škovránok prebudil jar. 

Deťom prosím pustite rozprávku o škovránkovi, ktorú nájdete na priloženom linku. Keď si 

deti rozprávku pozrú (dúfam, že sa budú snažiť dávať pozor) mali by vedieť odpovedať na 

otázky, ktoré som napísala pod link. Takto deti učíme dávať pozor a spätne si overujeme či sú 

schopné udržiavať pozornosť.  Vedľa otázok v zátvorke nájdete správne odpovede 

https://www.youtube.com/watch?v=n8Idinl8U6k 

Otázky pre deti: 

(Škovránok priletel zavčasu na jar, hľadal jar) 

1. Ako sa volal vtáčik ,ktorý hľadal jar?( škovránok)  

2. Koho stretol ako prvého? ( myšku) .  

3. Koho stretol škovránok ako druhého? ( vranu).  

4. Na čom  sa dohodli vtáčiky čo urobia aby zobudili jar?  (vtáčiky nevedeli zobudiť jar, zvolali 

poradu a dohodli sa, že napíšu list, sťažnosť, že nie je jar, že stále spí a oni sú hladné). 

5. Kto niesol list? (holub) 

6. Prečo nedoručil holub list? (pomôžte deťom, že nemal na obálke napísanú adresu, vtáčiky 

čakali na odpoveď, no stále nič neprichádzalo). 

https://www.youtube.com/watch?v=HNp3tbVoQeU
https://www.youtube.com/watch?v=n8Idinl8U6k


7. Kto navrhol ,že jar by mohli zobudiť budíkom? (myš) 

8. Kto mal budík? ( jazvec).  

9. Kam dali vtáci budík? (do stredu poľa budík zvonil, no jar sa neprebudila.)  

10. Ktorý vtáčik  povedal že ľudia čakajú na jeho spev, že už mal spievať v marci?  (škovránok).  

11. Čo bolo ďalej? Kto sa prebudil na spev škovránka? (zobudilo sa slniečko v jeho teplom 

úsmeve sa topil cencúľ ,zasvietilo na perinu kde spala jar . Tá sa prebudila ,obliekla si voňavé 

šaty, poprechádzala po poliach, lúkach, lesoch, záhradách,  všade bola jar). 

 


