
Téma: Vesmír očami detí 

4.5.-8.5.2020 

PONDELOK Aktivita č.1 „Naša Zem je guľatá“ 

UTOROK Aktivita č.2 „Ako sa inak nazýva?“ 

STREDA Aktivita č.3 „Rakety“ 

ŠTVRTOK Aktivita č.4 „Spev hviezdičiek“ 

PIATOK Aktivita č.5 „Farebný svet“ 

 

Ahojte deti. Keďže nemôžeme spoločne bádať a objavovať rozmanitosť vesmíru, poďme sa 

pozrieť pomocou počítača, čo všetko dokážeme zistiť o vesmíre a našej planéte. Vieš ako sa 

volá naša planéta? Správne ZEM. Poďme si spoločne zaspievať pesničku o našej Zemi, ktorú 

určite veľmi dobre poznáte. https://www.youtube.com/watch?v=mljgGEIHK5c 

Naša zem je guľatá, umta 

umta umtata, 

žijú na nej zvieratá, umta 

umta umtata, 

Keby bola hranatá, umta 

umta umtata, 

Nebola by guľatá, umta 

umta umtata, 

Keby bola hranatá, umta 

umta umtata, 

Nebola by guľatá, umta 

umta umtata, . 

Najväčšie zviera je slon, 

umta umta umtata, 

Nos ma ako saxafón, umta 

umta umtata. 

Keby nemal saxafón, umta 

umta umtata, 

Neból by to židen slon, 

umta umta umtata. 

Keby nemal saxafón, umta  

 

umta umtata, 

Neból by to židen slon, 

umta umta umtata. 

Zebru všetci poznáme, 

umta umta umtata, 

Chodí stále v pyžame, 

umta umta umtata, 

Keď išla do divadla, umta 

umta umtata, 

Od hamby sa prepadla, 

umta umta umtata, 

Keď išla do divadla, umta 

umta umtata, 

Od hamby sa prepadla, 

umta umta umtata, 

žirafa je najvyššia, umta 

umta umtata, 

Stále si však namýšľa, 

umta umta umtata, 

že sme všetci maličký, 

umta umta umtata, 

Ako malé gombičky, umta 

umta umtata, 

že sme všetci maličký, 

umta umta umtata, 

Ako malé gombičky, umta 

umta umtata, 

Najlepšie su opice, umta 

umta umtata, 

Sú ich v džungli tisíce, 

umta umta umtata, 

Keď banány nemali, umta 

umta umtata, 

Tak si laby lízali, umta 

umta umtata, 

Keď banány nemali, umta 

umta umtata, 

Tak si laby lízali, umta 

umta umtata. 

Aktivita č.1 

„Naša Zem je guľatá“ 

https://www.youtube.com/watch?v=mljgGEIHK5c


Čo myslíte deti, ako by sme sa mohli dozvedieť čo najviac o našej planéte z domu? Skúste 

porozmýšľať. Sú rôzne možnosti. Napr. knihy – encyklopédie, glóbus, mapy, videá a mnoho 

iného. Porozprávaj sa s mamou alebo s otcom o našej planéte.  

Povedz: 

 Ako sa volá naša planéta? 

 Aký tvar má naša planéta? 

 Kde sa Zem nachádza? 

 Okolo čoho sa točí naša planéta? 

 Ako zistíš, že je na Zemi deň a noc? 

 Čím môžeš vidieť vesmír? 

 Kto bol vo vesmíre? 

 Je jednoduché sa tam dostať? 

 Z čoho svet pozostáva? (z oceánov, morí, riek, pohorí, lesov, pralesov, rozmanitej 

zvieracej a rastlinnej ríše, neživej prírody...) 

 

Teraz sa pozri na túto mapu a pokús sa vymenovať všetko čo na nej vidíš. 

 



Skús podľa tejto mapy vymenovať niektoré oceány 

a svetadiely. 

 

 

Vieš čo je to glóbus? 

G         je glóbus s vlastnou osou , bežíš po ňom rukou bosou 

            ukáže ti celý svet, väčších divov veru niet. 

 

 

Ak máš doma glóbus zober ho do rúk. Skús určiť: 

 aký má tvar, 

 čo všetko na ňom vidíš, 

prečo je guľatý a nie hranatý, 

čo to vlastne glóbus je 

 

Skús vycestovať prstom po mape ( po glóbuse) zastav na jednom mieste, popros rodiča, aby ti 

pomohol s prečítaním názvu miesta a potom sa zahraj na zvieratká, ktoré tam žijú. 

 

 

Aktivita č.2 

„Ako sa inak nazýva?“ 

Skús za pomoci rodičov tvorivo použiť synonymá, antonymá, homonymá k slovám, ktoré ťa 

napadnú pri slove vesmír.  

(Vysvetlivky: ) 

Synonymá – slovo, ktoré inak znie, ale má rovnaký význam ako iné slovo. ( kaluž – mláka) 

Antonymá –  (opozitá) slová s opačným významom. (pekný – škaredý) 

Homonymá - slová s odlišným významom, ale s rovnakým zvukovým znením. 

(koruna (stromu) -  koruna (kráľovská koruna) 

 

Vytlieskaj slová: 

PLANÉTA 

ZEM 

OCEÁN 

MORE 

RYBA 

GLÓBUS 

TUČNIAK 

KLOKAN 

 

 

 



 

 

Aktivita č.3 

„Rakety“ 

Pretože v každej vesmírnej rakete musí mať všetko svoje miesto poďme sa spoločne pokúsiť 

uložiť všetky hračky na správne miesta.  

Poupratuj si všetky hračky v izbe , papiere, výkresy, pracovné listy i zošity, pastelky, fixky .. 

Nakoniec sa môžeš zahrať na malého kozmonauta, ktorý sa pohybuje vo vesmíre. Uvidíš, ako 

ľahko ti to pôjde keď každá vec okolo teba bude na svojom mieste. 

 

Aktivita č.4 

„Spev hviezdičiek“ 

Každá hviezdička je veselá a preto žiari tak silno, že ju vidieť z vesmíru. Poďme sa spoločne 

naučiť a zaspievať si pesničku hviezdičiek. https://www.youtube.com/watch?v=GJSztTy3mPc 

Bola raz malá, malá hviezdička, 

zviedla ju Mliečna, Mliečna cestička. 

Zvolala: „Zbohom, družice, 

vidieť chcem svetov tisíce! 

 

V prvý deň letí, letí do sveta 

pýchou sa celá, celá trblieta. 

V druhý deň hlávka zmotaná, 

v plameňoch horí od rána. 

 

V tretí deň nasmrť, nasmrť znavená 

vpadla k nám, ako, ako z kameňa. 

Uhli sa hrudy studené 

schovali hviezdu do zeme. 

 

Bola raz malá, malá hviezdička, 

zviedla ju Mliečna, Mliečna cestička. 

Umrela hviezda maličká, 

končí sa o nej pesnička. 

 

Aktivita č.5 

„Farebný svet“ 

Skús nakresliť, vymaľovať , alebo modelovať podľa vlastnej fantázie. Môže to byť: raketa, 

planéta, ufo, ofoni, Zem, mliečna dráha ...  

Pokús sa vystihnúť štetcom všetky detaily.  

Vo videohovore mi potom môžeš ukázať, ako sa ti to podarilo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GJSztTy3mPc


 

TEŠÍM SA NA TVOJE VÝTVORY!  

 


