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Názov projektu: Počasie ( Mesačná téma – Prírodné javy ) 

Veková skupina: 3 – 4 roční  

Obdobie realizácie: Október 

Charakteristika témy:  

V téme sú zahrnuté všetky edukačné oblasti Štátneho vzdelávacieho programu, čomu 

zodpovedá aj výber aktivít. Hlavnou myšlienkou je zopakovanie a doplnenie nových 

informácií o počasí a prírodných javoch naprieč všetkými ročnými obdobiami, taktieţ ďalšie 

informácie o prírode okolo nás. 

Hlavná téma:  

Edukačné oblasti a výkonové štandardy:  

Jazyk a komunikácia – Vyslovuje správne sykavky (s, c, z, dz, š, č, ž, dž) 

Matematika a práca s informáciami – Vytvorí skupinu predmetov s určeným počtom 

v obore do 6 a na pokyn oddelí zo skupiny skupinu s daným počtom predmetov. 

Človek a príroda - Odlišuje živé od neživých súčastí prírody. 

Človek s spoločnosť – Správne používa pojmy včera, dnes, zajtra. 

Človek a svet práce – Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi. 

Umenie a kultúra – Vystrihuje časti obrázkov. 

Zdravie a pohyb – Dodržiava pravidlá v pohybových hrách. 

Časový rozvrh edukačných aktivít: 

 Pondelok – Lietajúce obláčiky 

 Utorok – Dúhový dáţď 

 Streda – Ţivý list 

 Štvrtok – Ako vzniká hmla 

 Piatok – Snehové vločky 

Učebné situácie v chronologickom usporiadaní: 
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Pondelok 

Učebná situácia: Hry a hrové činnosti podľa výberu detí – hrové kútiky – celý týždeň 

Jar: 
Učebná požiadavka: Reagovať rýchlo a flexibilne 
Organizácia: dvojice, skupiny 
Učebné úlohy: Nájdi na dvoch obrázkoch rovnaký znak, obrázok. Pomenuj ho. 
Priebeh: Deti sedia na koberci a na kartičkách vyhľadávajú spoločné obrázky. (Príloha 1) 
Pomôcky: Kartičky s obrázkami. 
Reflexia: Učiteľka dohliada na správne vyhľadávanie obrázkov, na záver pochváli deti.   
 
Leto: 
Učebná požiadavka: Správne poskladať obrázok z puzzle 

Organizácia: Individuálna 

Učebné úlohy: Poskladaj obrázok z puzzle. Popíš, čo je na obrázku. 
Priebeh: Deti sedia pri stole a skladajú puzzle. (Príloha 2) 
Pomôcky: puzzle 
Reflexia: Učiteľka kontroluje a v prípade potreby pomáha deťom správne skladať puzzle. 
 
Jeseň: 
Učebná požiadavka: Vedieť manipulovať s malými predmetmi a rôznym materiálom 
Organizácia: individuálna 
Učebné úlohy: Rozfúkaj kvapku tušu na papieri. Keď uschne, vytvor z neho šípkový krík 
dolepením šípok. 
Priebeh: Deti sedia pri stole a tvoria šípkový krík. 
Pomôcky: výkres A4, čierny tuš, lepidlo, šípky, ( vodové alebo temperové farby) 
Reflexia: Učiteľka asistuje deťom pri práci s tušom, aj naliepaním šípok. Po dokončení si 
spoločne s deťmi prezrie všetky výtvory a vystavia ich na nástenku. 
 
Zima: 
Učebná požiadavka: Vystrihnúť časti obrázku, správne priradiť a nalepiť. 
Organizácia: individuálna 
Učebné úlohy: Vystrihni časti oblečenia a správne ich priraď k obrázku, podľa ročného 
obdobia.  
Priebeh: Deti sedia pri stole, strihajú časti obrázku a správne priraďujú časti obečenia podľa 
ročného obdobia. (Príloha 3) 
Pomôcky: pracovný list 
Reflexia: Učiteľka dohliada na deti pri strihaní a usmerňuje ich pri práci. Súčasne vedie dialóg 
o správnosti voľby. 
 
Zvieratko: 
Učebná požiadavka: Vedieť podľa fantázie dokresliť geometrický tvar. 
Organizácia: individuálna 
Učebné úlohy: Vyberte si geometrický tvar. Pomenujte ho, nalepte na výkres a dokreslite 
tak, aby z neho vzniklo nejaké zvieratko.  
Priebeh: Deti sedia pri stoloch, kde majú pripravené geometrické tvary a papiere. Následne 
si vyberú jeden, ktorý nalepia na papier a dokreslia podľa fantázie na zvieratko. 



Pomôcky: geometrické tvary z farebného papiera, ktoré deti poznajú, papier, lepidlo, 
pastelky 
Reflexia: Učiteľka kontroluje či deti správne pomenovali geometrický tvar a prácu na 
zvieratku nechá v ich rukách. Na záver si všetci spoločne prezrú svoje práce a každé dieťa 
povie, aké zvieratko nakreslilo. 
 
Matematické pojmy: porovnávanie, pamäť, priraďovanie, geometrické tvary, syntéza 

 

Učebná situácia: Zdravotné cvičenie 

1. Rušná časť 
Učebná požiadavka: Vedieť rytmizovať štvrťové doby v 2/4 takte hrou na tele pri chôdzi, 
behu a rozličných postojoch. 
Organizácia: frontálna 
Učebné úlohy:  
Kráčame, ako psík. 
Bežíme, ako mačka. 
Cválame bokom, ako koník. 
Chôdza, súčasne dvíhať kolená, ako bocian. 
Skok znožmo, ako zajac. 
Priebeh: Učiteľka rozpráva deťom, ako sa bola prejsť na lúke pri lese. Keď výchadzala 
z dvora, videla, ako sa po dvore prechádza psík, ktorý stráži dom. Keď ho však uvidela 
mačka, zľakla sa a utiekla preč. Keď vyšla na lúku za domom, videla, ako na lúke cvála 
krásny hnedý kôň. Na kraji lesa sa prechádzal bocian, ktorý si asi hľadal niečo pod 
zub. V lese zazrela aj malého zajačika, ktorý sa odskákal skryť od strachu medzi 
stromi, aby ho nikto nevidel.  Pri každom pohybe zvieraťa búcha paličkami, čím určije 
deťom rýchlosť pohybu.  

2. Zdravotné cvičenia 
1. Sed skrčmo skrížny, vzpažiť von, hmit 
2. Sed skrčmo skrížny, skrčiť pripažmo, ruky na plecia 
3. Sed skrčmo skrížny, ruky na kolená, predklon a záklon hlavy 
4. Kľak, sed na pätách, paže voľne vedľa tela, hlava na podložke. Pomaly hlavu 

a ruky vysunúť ďaleko dopredu 
5. Kľak, ruky vbok, otáčanie trupom vpravo, vľavo 
6. Podpor kľačmo, otáčanie hlavy vpravo, vľavo 
7. Podpor kľačmo, prehýbanie a vyhrbovanie chrbtice  
8. Stoj, ruky vbok, úklon vpravo, vľavo 
9. Stoj, vzpažiť vo výpone 
10. Stoj, hlboký predklon, rukami sa dotknúť prstov na nohách 

3. Pohybová hra 
Učebná požiadavka: Zopakovať jednoduchú básničku, reagovať na tlesknutie určitým 
pohybom 
Organizácia: frontálna 
Učebné úlohy: 
Všetci spoločne sa budete približovať k medveďovi, ktorý bude na druhej strane 
triedy zakrytý pod dekou.  
Medveď bude jeden z vás, ktorého vyberiem. 



Ako sa budete približovať k medveďovi, budete hovoriť básničku: 
„Kto to spí pod bukom? Prikrytý je kožuchom. 
Ticho byť! Nerušiť! Môže to aj medveď byť.” 
Zopakujte. 
Keď dopoviete, tlesknete. 
Vtedy sa medveď prebudí a začne vás naháňať. 
Koho prvého chytí, vymení ho a bude nový medveď. 
Priebeh: Deti sa v skupine približujú k medveďovi a rozprávajú riekanku. Keď 
dohovoria, tlesknú, na čo sa medveď prebudí a začne ich naháňať. Chytené dieťa sa 
vystrieda s medveďom a hra sa opakuje. 
 

Matematické pojmy: počítanie v obore do 10 (cviky), pamäť 

 

Učebná situácia: Dopoludňajšia vzdelávacia činnosť 

Lietajúce obláčiky 
Učebná požiadavka: Vedieť správne vyslovovať sykavky 
Organizácia: Skupinová 
Učebné úlohy: Pomenujme spoločne obrázky, ktoré sú namiesto niektorých slov. Prečítam 
vám básničku. Prečítam vám básničku a vy dopĺňajte slová, ktoré sú znázornené obrázkami. 
Čítajte spoločne so mnou. Vyslovujte nahlas a zreteľne. Koľko obláčikov išlo na výlet? Ktorý 
obláčik stretol slniečko? Ktorý obláčik chce polievať kvietočky? Ktorý obláčik je najväčší 
dobrodruh? Keď sme si spolu prečítali básničku, sadnite si na zem do kruhu. Dostanete toto 
maľované čítanie ešte raz, ale rozstrihané na slová. Vašou úlohou bude spoločne podľa 
predlohy na tabuli poskladať básničku. Potom si ju spoločne prečítame a skontrolujeme, či 
ste ju poskladali správne. 
Priebeh: Deti sedia v kruhu okolo tabule, kde má učiteľka pripravené maľované čítanie. 
Spoločne pomenujú obrázky a následne čítajú spoločne s učiteľkou. (Príloha 4) 
Pomôcky: maľované čítanie 
Reflexia: Učiteľka spoločne s deťmi prečíta maľované čítanie a kladie im doplňujúce otázky 
a následne im dá skupinovú prácu, poskladať maľované čítanie podľa predlohy, ktorú čítali. 
 
Matematické pojmy: základné číslovky, radové číslovky, syntéza, pamäť 
 

Učebná situácia: Pobyt vonku – pozorovanie počasia – celý týždeň 

Učebná požiadavka: Vedieť správne používať časové príslovky ( včera, dnes, zajtra) 
Organizácia: skupinová 
Učebné úlohy: Aké je dnes počasie? Aké bolo včera počasie? Čo myslíte, bude aj zajtra svietiť 
slnko, alebo bude pršať? Uvidíme. Poobede každý z vás nakreslí, aké bolo dnes počasie 
a zajtrajšie počasie porovnáme s dnešným. 
Priebeh: Deti vedú s učiteľkou rozhovor o počasí a určujú, aký je v daný deň počasie a tiež, 
aké bolo počasie v predchádzajúci deň. Vyslovujú tiež predpoveď na nasledujúci deň. 
Reflexia: Učiteľka na pobyte vonku diskutuje d deťmi, aké je v daný deň počasie. Deti 
predpovedajú, aké bude podľa nich počasie nasledujúci deň a správnosť predpovede si môžu 
porovnať s výtvorom, ktorý nakreslili v predchádzajúci deň. 
 



Matematické pojmy: postupnosť, pamäť, porovnávanie 
 

Učebná situácia: Popoludňajšia činnosť detí 

Učebná požiadavka: Vedieť výtvarne vyjadriť svoje predstavy 
Organizácia: skupinová 
Učebné úlohy: Aké je dnes počasie? Aké bolo včera počasie? Čo myslíte, bude aj zajtra svietiť 
slnko, alebo bude pršať? Uvidíme. 
Priebeh: Deti vedú s učiteľkou rozhovor o počasí a určujú, aký je v daný deň počasie a tiež, 
aké bolo počasie v predchádzajúci deň. Vyslovujú tiež predpoveď na nasledujúci deň. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utorok 

Učebná situácia: Zdravotné cvičenie 

1. Rušná časť 
Chytíme sa za ruky a spravíme kruh. Spoločne si zaspievame a zacvičíme so 
zvieratkami. 
Na jednom veľkom dvore, žili si zvieratká svorne, 
Medzi nimi som stál a so psíkom (mačičkou, kravičkou, kozičkou, rybou, holubom) 
som sa hral. 
Takto psíček robí, skús ho napodobniť. ( otáčanie hlavy vľavo, vpravo) 

2. Zdravotné cvičenia 
1. Sed skrčmo skrížny, vzpažiť von, hmit 
2. Sed skrčmo skrížny, skrčiť pripažmo, ruky na plecia 
3. Sed skrčmo skrížny, ruky na kolená, predklon a záklon hlavy 
4. Kľak, sed na pätách, paže voľne vedľa tela, hlava na podložke. Pomaly hlavu 

a ruky vysunúť ďaleko dopredu 
5. Kľak, ruky vbok, otáčanie trupom vpravo, vľavo 
6. Podpor kľačmo, otáčanie hlavy vpravo, vľavo 
7. Podpor kľačmo, prehýbanie a vyhrbovanie chrbtice  
8. Stoj, ruky vbok, úklon vpravo, vľavo 
9. Stoj, vzpažiť vo výpone 
10. Stoj, hlboký predklon, rukami sa dotknúť prstov na nohách 

3. Pohybová hra 
Ľahnite si na zem, ostaňte ležať a zatvorte oči. Spoločne budeme rozprávať básničku, ktorú 

sme sa spolu minulý týždeň naučili a ja vás budem po jednom vyzývať, aby ste vstali. 

 

 Korálky sa roztrhali, 

po zemi sa rozsypali. 

Kde ich nájdem, kde ich mám, 

všetky si ich pozbieram. 

 
Matematické pojmy: počítanie v obore do 10 (cviky), pamäť 

 

Učebná situácia: Dopoludňajšia vzdelávacia činnosť 

Dúhový dážď - pokus 
Učebná požiadavka: Poznať a pomenovať farby 
Organizácia: individuálna, skupinová 
Priebeh: Deti sa pozerajú do vypuklého dna lyžice – to je ako zrkadielko, kvapka. Tvar sa im 
odráža z každej strany, ale zakaždým inak. Takýchto kvapiek je v daždi veľa, celkom 
maličkých, a dážď vyzerá ako clona (jemný záves), od ktorej sa odráža veľa slnečných lúčov a 
vzniká dúha. 
• Učiteľka má pripravenú dúhu, ktorú drží nad deťmi medzi dažďovými kvapkami 
(visiace kvapky) a slniečkom (bábka pripevnená na stene), pričom slniečko má za chrbtom. 
• Snežienka si povedala: 
„Dnes nie je deň ako druhý, 
je po daždi, slnko opäť svieti, 



nad lúkou suší farebné dúhy.“ 
•  Pači sa vám dúha? Prečo? 
•  Ktoré farby ju tvoria? 
Skúsme sa zahrať na dúhový dážď: 
• Kvapky dopadajúce za daždivého dňa na okenné tabule deti dobre poznajú. Touto 
hrou sa snažíme zachytiť podstatu tejto ich skúsenosti a pridáme ju k dúhovým farbám, na 
ktoré tak radi pozeráme po jarnej prehánke.  
•  Zmiešame tri základné temperové farby s vodou tak, že z každej farby si pripravíme tri 
stupne hustoty – riedku, strednú a hustú.  
•  Na stojan si pripevníme vhodný papier a deťom predvedieme alebo navrhneme, aby si 
namočili kefku do farby a pritlačili ju silno na horný okraj papiera. Z kefky budú stekať dole 
po papieri kvapky a potôčiky farby.  
•  Pozorujeme, akou rýchlosťou rôzne farby stekajú. Ktoré sú rýchlejšie? Husté či riedke? Čo 
sa stane, keď sa spojí červená a modrá farba? Žltá a modrá? Všímame si, ako vznikli na 
papieri rôzne farebné odtiene a obrazce. 
 
Matematické pojmy: abstrakcia, kombinatorika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Streda 

Učebná situácia: Zdravotné cvičenie 

1. Rušná časť 
Zahráme si hru „Na medveďa.“ 

Postavte sa do kruhu a jeden, ktorého ja vyberiem pôjde do stredu. 

Ostatní sa budú držať za ruky, chodiť do kola a rozprávať básničku: 

 

Po záhrade chodí medveď,  

veľký a chlpatý,  

ukáž, ukáž, čo dokážeš, 

ty medvedík huňatý. 

 

Keď dorozprávate básničku, ten, ktorý je v strede, ukáže jeden cvik, ktorý budú po ňom všetci 

opakovať. 

Potom vyberie ďalšieho, kto pôjde do kruhu. 

2. Zdravotné cvičenia 
1. Sed skrčmo skrížny, vzpažiť von, hmit 
2. Sed skrčmo skrížny, skrčiť pripažmo, ruky na plecia 
3. Sed skrčmo skrížny, ruky na kolená, predklon a záklon hlavy 
4. Kľak, sed na pätách, paže voľne vedľa tela, hlava na podložke. Pomaly hlavu 

a ruky vysunúť ďaleko dopredu 
5. Kľak, ruky vbok, otáčanie trupom vpravo, vľavo 
6. Podpor kľačmo, otáčanie hlavy vpravo, vľavo 
7. Podpor kľačmo, prehýbanie a vyhrbovanie chrbtice  
8. Stoj, ruky vbok, úklon vpravo, vľavo 
9. Stoj, vzpažiť vo výpone 
10. Stoj, hlboký predklon, rukami sa dotknúť prstov na nohách 

3. Pohybová hra 
Zahráme si hru, Chyť loptu. Postavte sa do kruhu a ja vyberiem jedného z vás, ktorý v kruhu 
stáť nebude. Deťom v kruhu podám loptu, budete si podávať dookola, čo najrýchlejšie. Ten, 
kto bude von z ruhu bude mať za úlohu bežať okolo kruhu a pokúsiť sa dotknúť lopty. Ten, 
pri kom sa lopty dotkne, ho vystrieda. 
Matematické pojmy: počítanie v obore do 10 (cviky), pamäť 

 

Učebná situácia: Dopoludňajšia vzdelávacia činnosť 

Živý list – pokus 
Učebná požiadavka: Vedieť odlišovať živé od neživých častí prírody 
Organizácia: skupinová 
Priebeh: Naša príroda má živé a neživé časti. Viete, ktoré sú živé a ktoré neživé? Uveďte 
príklad. Prečo žívým hovoríme, že sú živé? Myslíte, že aj rastliny sú živé a dýchajú? Spravíme 
si teda pokus a ponoríme list do vody. Čo myslíte, čo sa stane? 
Postup: 
Čerstvo odtrhnutý list ponoríme do sklenej misky s vodou, aby sme ho po celý čas videli. 
Necháme ho ponorený a po čase sa na ňom objavia bublinky vzduchu – dôkaz, že listy 
dýchajú. 



Pomôcky: miska, voda, čerstvo odtrhnitý list ( najlepšie zo stromu) 
Reflexia: Učiteľka vedie rozhovor o živých a neživých častiach prírody a rozdieloch medzi 
nimi. Na demonštráciu, že živé časti dýchajú použije pokus s listom. Deti pred pokusom 
vyslovujú predpovede, čo sa podľa nich s listom stane a po pokuse ich porovnajú s realitou. 
 
Matematické pojmy: analýza, syntéza, pravdepodobnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Štvrtok 

Učebná situácia: Zdravotné cvičenie 

1. Rušná časť 
Postavte sa do kruhu. 
Bežte za sebou v kruhu, a keď tlesknem otočte sa a bežte do opačného smeru, 
opatrne, aby ste sa nezrazili s kamarátom. 
Stojte. Otočte sa tvárou do kruhu a cválajte, ako koníky. 
Dajte sa na štyri a chodťe, ako psík, ale nie po kolenách. 
Postavte sa a bežte do kruhu. 
Spomaľte, kráčajte v kruhu a zhlboka dýchajte. 

2. Zdravotné cvičenia 
1. Sed skrčmo skrížny, vzpažiť von, hmit 
1. Sed skrčmo skrížny, skrčiť pripažmo, ruky na plecia 
2. Sed skrčmo skrížny, ruky na kolená, predklon a záklon hlavy 
3. Kľak, sed na pätách, paže voľne vedľa tela, hlava na podložke. Pomaly hlavu 

a ruky vysunúť ďaleko dopredu 
4. Kľak, ruky vbok, otáčanie trupom vpravo, vľavo 
5. Podpor kľačmo, otáčanie hlavy vpravo, vľavo 
6. Podpor kľačmo, prehýbanie a vyhrbovanie chrbtice  
7. Stoj, ruky vbok, úklon vpravo, vľavo 
8. Stoj, vzpažiť vo výpone 
9. Stoj, hlboký predklon, rukami sa dotknúť prstov na nohách 

3. Pohybová hra 
Zahráme si hru Na buchtičky. Budete voľne chodiť po triede, keď poviem buchtičky, 
poskočíte, keď poviem džús budete chodiť a keď poviem polievka, budete sa otáčať 
na mieste. 

Matematické pojmy: počítanie v obore do 10 (cviky), pamäť 

 

Učebná situácia: Dopoludňajšia vzdelávacia činnosť 

Ako vzniká hmla – pokus 
Učebná požiadavka: Vedieť, ako vznikajú niektoré prírodné javy - hmla 
Organizácia: skupinová, individuálna 
Priebeh: Aké máme teraz ročné obdobie? Aké počasie je typické pre jeseň? Často prší a je 
hmla. Viete, ako vzniká hmla? Vzniká, keď je zem po lete ohriata a vzduch sa ochladí. Zo 
zeme sa pomaly odparuje voda a tá sa v podobre pary drží nad zemou, čo je hmla. Poďme si 
to spoločne vyskúšať a overiť. 
Postup: Do skleneného zaváraninového pohára nalejeme teplú vodu. Musí byť poriadne 
zohriata. Do pohára s horúcou vodou strekneme lak na vlasy (alebo iný aerosól) a okamžite 
prikryjeme vrchnákom pohára, ktorý je však otočený naopak a v ňom sú uložené kusy ľadu. 
Teplá voda predstavuje zem a ľad vo vrchnáku studený vzduch. Pozorujeme, čo sa deje 
v pohári a po chvíli zložíme vrchnák. 
Pomôcky: sklený pohár, ľad, horúca voda, aerosól 
Reflexia: Učiteľka s deťmi vedie diskusiu na tému počasia a ročných období, zisťuje, čo už 
vedia a nadpája na to nové poznatky o hmle. Následne vysvetlí, ako hmla vzniká 
a demonštruje na pokuse. 



 
Matematické pojmy: pamäť, priraďovanie, pravdepodobnosť  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piatok 

Učebná situácia: Zdravotné cvičenie 

1. Rušná časť 
Zahráme si hru „Na hájnika.“ 
Jeden z vás bude hájnik a ostatný budú stáť kúsok ďalej od neho a hovoriť básničku: 
 
„Trhám, trhám trávičku,  
na zelenom hájičku.  
Ak ma hájnik dochytí,  
šatôčku mi uchytí!” 
 
Keď básničku dorozprávate, hájnik začne naháňať a koho chytí prvého, ten ho 
vystrieda. 

2. Zdravotné cvičenia 
1. Sed skrčmo skrížny, vzpažiť von, hmit 
2. Sed skrčmo skrížny, skrčiť pripažmo, ruky na plecia 
3. Sed skrčmo skrížny, ruky na kolená, predklon a záklon hlavy 
4. Kľak, sed na pätách, paže voľne vedľa tela, hlava na podložke. Pomaly hlavu 

a ruky vysunúť ďaleko dopredu 
5. Kľak, ruky vbok, otáčanie trupom vpravo, vľavo 
6. Podpor kľačmo, otáčanie hlavy vpravo, vľavo 
7. Podpor kľačmo, prehýbanie a vyhrbovanie chrbtice  
8. Stoj, ruky vbok, úklon vpravo, vľavo 
9. Stoj, vzpažiť vo výpone 
10. Stoj, hlboký predklon, rukami sa dotknúť prstov na nohách 

3. Pohybová hra 
Sadnite si na koberec. 
Budem pomedzi vás chodiť, ako hubár v lese a po jednom vás budem brať za ruku. 
„Chodí hubár do lesa,  
zbiera huby do koša. 
Hop do koša!“ 
 

Matematické pojmy: počítanie v obore do 10 (cviky), pamäť, postupnosť 

 

Učebná situácia: Dopoludňajšia vzdelávacia činnosť 

Snehové vločky 
Učebná požiadavka: Vedieť vytvoriť skupinu predmetov s určeným počtom. 
Organizácia: individuálna 
Učebné úlohy: Aké býva v zime počasie? Prší v zime? Prečo neprší, ale sneží? Pretože voda 
v chlade mrzne a z dažďa sa stáva sneh. Každý z vás dostane pracovný list a vločky. Vašou 
úlohou bude priradiť správny počet vločiek k zodpovedajúcej číslici.  Aká je to číslica? Koľko 
je v tu vločiek? Koľko vločiek ostane, ak odoberiem 2? Koľko vločiek tu bude, ak ešte jednu 
pridám? Viac, alebo menej? Povedz, koľko. 
Priebeh: Deti diskutujú s učiteľkou a následne priraďujú správny počet vločiek k čísliciam. 
Pomôcky: pracovný list, vystrihnuté vločky  



Reflexia: Učiteľka vedie s deťmi rozhovor o počasí v zime a dáva im za úlohu vypracovať t 
danej téme pracovný list. Dozerá na deti, aby ukladali správny počet vločiek, priebežne ich 
s nimi prepočítava, aby overili správnosť. Následne kladie doplňujúce otázky k počtu. 
 
Matematické pojmy: sčítanie, odčítanie, určitá kvantita kvantita – počet, logika 

 


