
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Vážení rodičia, milí škôlkari! 

 

Tak ako každý týždeň, aj dnes sme si pre Vás pripravili niekoľko 

zaujímavých aktivít, ktoré určite hravo zvládnete. Pri niektorých z nich, 

budete potrebovať pomocnú ruku vašich rodičov, tak dúfame, že spolu 

strávite príjemné chvíle. Veríme, že vám aktivity nielen vyčaria úsmev na 

tvári, ale že sa pri nich aj niečo nové dozviete a naučíte. Téma tohto týždňa 

je „Srdcia máme rovnaké“. Avšak, dnešný deň je výnimočný nielen preto, 

že nás čaká nová téma a s ňou nové dobrodružstvá, ale i pre niečo celkom 

iné. Ale to nám už prezradí básnička. 

Zatiaľ sa to iba šepká, 

  vraj to bude radosť veľká! 

Pripravíme oslavu, 

na tú detskú parádu. 

Svetom veľká správa letí, 

že dnes majú sviatok deti! 

 



  

ŠŤASTNÝ MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 

VÁM PRAJÚ VAŠE PANI UČITEĽKY! 

            

 

Žiaľ, keďže tento sviatok nemôžeme osláviť všetci spolu, 

prikladáme niekoľko aktivít, ktorými si tento deň môžete 

spestriť spolu s vašimi rodičmi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Približne 2-3 dni pred realizáciou činnosti si nasypeme podľa 

uváženia potrebné množstvo ryže do misiek. Do misiek s ryžou 

primiešame temperovú farbu a zamiešame štetcom tak, aby boli 

zafarbené všetky zrnká ryže (1 miska – 1 temperová farba). 

Ryžu v miskách je potrebné premiešavať minimálne 3x do dňa, 

aby farba dobre zaschla. Zafarbenú ryžu zvládnu premiešavať 

aj deti, avšak je potrebné byť im nápomocní.  

       Pestrofarebná dúha  

Počas výchovno-vzdelávacích činností predovšetkým prírodovedného a 

pracovno-technického charakteru, sa snažíme deti oboznamovať s tým, 

že prírodný materiál a suroviny, môžeme využiť aj inak, než len na to, na  

čo sú primárne určené. Práve preto sú činnosti s týmto zameraním pre 

deti lákavé a okrem toho u nich rozvíjajú bádateľské zručnosti. Aktivita 

nie je náročná z hľadiska materiálneho zabezpečenia, ale vyžaduje si 

dlhšiu prípravu. 

 



 

2.  Keď máme zrnká ryže suché, pripravíme si lepidlo a výkres 

s predtlačeným obrázkom dúhy, na ktorý budeme zrnká lepiť. 

Najskôr si na predtlačený obrázok nanesieme lepidlo a štetcom, 

prípadne rukou budeme prikladať zrnká ryže. Taktiež môžeme 

použiť obrázok balóna, prípadne lepiť zrnká podľa vlastnej 

fantázie.   

 



 



 

 



                       OKIENKO PRE RODIČOV  

                                                                           

Téma multikultúry je v súčasnosti veľmi aktuálna a je potrebné 

pripravovať deti na život v multikultúrnom svete. Práve rodič 

musí mať na zreteli, že je kľúčovou osobou, ktorá sa podieľa na 

formovaní postojov dieťaťa k etnickým a národnostným 

skupinám. Tieto postoje sa formujú už v rannom detstve a ak sú 

postavené na kvalitnom základe, človek z nich môže čerpať 

celý život.  

 

Podstatou témy týždňa „Srdcia máme rovnaké“ je na 

elementárnej úrovni sprostredkovať deťom základy 

multikultúry. Nadviažte s deťmi rozhovor o tom, že na svete je 

veľmi veľa ľudí, avšak nie sú rovnakí (líšime sa od seba farbou 

pleti, tvarom očí, vierovyznaním, spôsobom života a podobne). 

Je dôležité zdôrazniť, že je to prirodzené a že i keď sme 

navonok každý iný, musíme sa voči sebe správať úctivo 

a s rešpektom.  

 

 



Vyzvite vaše dieťa, aby si prezrelo nasledujúci obrázok 

a predneste mu báseň: 

 

Rovnako sa smejeme,

rovnako sa hráme. 

Keď nás niečo zabolí, 

utekáme k mame. 

 

 Nech sme čierni, červení, 

žltí a či bieli, 

rovnako sa bojíme, 

rovnako sme smelí. 

 



                         Milí škôlkari,  

pozývame Vás na cestu okolo sveta, na ktorej uvidíme 

deti z rôznych kútov našej planéty. Tieto deti sú rovnaké 

ako vy, i keď sa od seba navzájom odlišujú farbou 

pokožky, tvarom očí, či spôsobom života. Aj oni dnes 

oslavujú Medzinárodný deň detí.  

 

Spolu s deťmi si prezrite jednotlivé obrázky, nechajte 

dieťa samé opísať vzhľad detí, porovnať čo majú 

rovnaké, odlišné. Pokúste sa týmto deťom vymyslieť 

mená.  Nezabudnite poukázať na to, že i keď sa navonok 

odlišujú, vo vnútri majú všetci rovnaké srdiečko.  

 

 

 

 

 

 

 



Na našom svete, žijú ľudia, ktorí majú bledú  

pokožku (biela rasa). Títo ľudia žijú najmä 

v Európe. 
 



Taktiež na zemi žijú ľudia s tmavou pokožkou 

(čierna rasa), ktorí žijú najmä v Afrike. 



V Ázii stretneme veľa ľudí, ktorí majú svetlú až 

žltú farbu pleti a šikmé oči (žltá rasa).  

 



V severných krajinách žijú ľudia nazývaní aj ako 

Eskimáci. Žijú vo veľkej zime a z ľadu si stavajú 

svoje príbytky – iglu. 



Našu planétu už mnoho rokov obývajú Indiáni – je 

pre nich typická indiánska čelenka, luk a šípy. 

 



Pomôž nájsť indiánovi cestu do svojho stanu, ale  

pozor, cesta je veľmi kľukatá! 

 



Ďalšou tvojou úlohou bude pomôcť Eskimákovi 

nájsť cestu k svojmu ... (doplň) 

 



Pomenuj, kto sa nachádza na obrázku a podľa 

predkresleného tvaru dokonči obrázok. Na záver 

obrázok vyfarbi podľa vlastnej fantázie. 

 



             INDIÁNSKY DEŇ   

 

Deti v materskej škole obľubujú rolové hry či už na lekárov, 

kuchárov, poštárov či policajtov. Preto ich určite poteší 

Indiánsky deň, počas ktorého sa budú môcť na chvíľu stať 

indiánmi či indiánkami.  Keďže žiaden indián nesmie byť bez 

indiánskej čelenky, prikladáme jednoduchý postup na jej 

výrobu. 

 

 

 

1. Najskôr je potrebné odmerať hlavu dieťaťa, aby mu čelenka 

nebola príliš voľná, ale ani príliš tesná. Následne z farebného 



výkresu vystrihnite približne 10-15cm hrubý pás, ktorý 

koncami spojíte lepidlom, lepiacou páskou alebo zošívačkou.  

 

2. Z farebných výkresov vystrihnite pierka, ktoré prilepíte po 

obvode čelenky. Rozmiestnenie a výber farieb je iba na vás, 

taktiež môžete zo zvyšného výkresu povystrihovať rôznorodé 

vzory a čelenku dozdobiť. Vaše dieťa určite poteší, keď si spolu 

s ním čelenku zhotovíte aj vy, milí rodičia. 

Indiánsky deň, môžete zahájiť indiánskou pesničkou - 

https://www.youtube.com/watch?v=RnWAoundyUU&pbjreload=10     

 

- Pokúste sa s deťmi vymyslieť indiánske meno, prípadne 

indiánsky pozdrav 

 

- Vyberte sa s deťmi na krátku prechádzku, počas ktorej 

budete zbierať prírodný materiál (šišky, kamene 

a pod.) 

 

- Maľba na kamene – kamienky, ktoré ste našli počas 

prechádzky vyčistite a namaľujte na ne ľubovoľné 

motívy. 

https://www.youtube.com/watch?v=RnWAoundyUU&pbjreload=10


 

 

 

 

 

 

 



 

                     Milí škôlkari! 

 

Veríme, že sa vám aktivity páčili, že ste sa pri nich zabavili a aj 

niečo nové naučili. Blížime sa k záveru, ale nezúfajte, o týždeň sa 

môžete tešiť na ďalšie zaujímavé aktivity, ktoré pre vás už teraz 

s láskou pripravujú pani učiteľky. Teší nás, že aspoň takouto 

formou môžeme byť v spojení, no už sa nevieme dočkať, kedy sa 

opäť všetci zídeme v našej materskej škole. 

 

  ...ďakujeme za pozornosť a dovidenia! 

 

 


