
AKTIVITY PRE ŽABKY 

Téma: Vesmír očami detí 

PONDELOK Aktivita č. 1 Naša Zem 

UTOROK Aktivita č. 2 Deň a noc 

STREDA Aktivita č. 3 Hviezdy na oblohe 

ŠTVRTOK Aktivita č. 4 Koráliky 

PIATOK Aktivita č. 5 Sviatok- oddychuj 

 

Aktivita č. 1 – Naša Zem 

Pamätáš si pieseň o našej Zemi od Smejka a Tanculienky? Môžeš si ju zopakovať.  

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

Takto vyzerá naša Zem vo vesmíre. Aký tvar má Zem?  

 

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


Povedz, ktoré predmety na obrázku majú rovnaký tvar ako naša Zem. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spoj ceruzkou bodky na obrázku a vzniknú ti planéty, ktoré majú tvar ako Zem.  

 

  



Aktivita č. 2- Deň a noc 

Z vesmíru nám svieti aj Slnko. Môžeš si o ňom zaspievať známu pieseň Slniečko sa 

zobudilo- https://www.youtube.com/watch?v=VbiOSE37MGM 

 

Slniečko sa zobudilo, popreťahovalo kosti – zdvihni ruky, otvor a zatvor dlane. 

Cez mrak hlávku vystrčilo, zasmialo sa od radosti – vyskoč a doširoka sa usmej. 

Vyleteli včielky vrtké, motýle zas šantia v tráve – ohýbaj zápästie, predstieraj 

lietanie 

Lienka ponáhľa sa kdesi, mravce slamku našli práve – bež na mieste a ohni sa v páse, 

spusti ruky na zem, otvor a zatvor dlane, akoby si našiel slamku.  

 

Vďaka Slnku vieme, kedy je noc a kedy deň. Kedy chodievaš spať? Povedz, čo 

robievaš počas dňa? Čo robíš v noci?  

 

Opíš, čo je na obrázkoch a povedz, či je na nich noc alebo deň. Čo robia na 

obrázkoch deti?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VbiOSE37MGM


 

 

 

Pri Slnku vznikajú tiene. Také tieňové divadlo si však môžeš zahrať doma aj ty. 

Stačí, ak ti mamička alebo ocko zastrie rolety, zasvieti ti lampičkou alebo baterkou 

na stenu a ty si dáš ruku pred svetlo. Pomocou ruky a ohybných prstov môžeš 

znázorniť tieň zvieratiek a pomocou siluet postavičiek z papiera môžeš znázorniť aj 

rozprávkové postavy. Doma si takto môžeš zahrať tieňové divadlo pre rodičov 

a zabaviť sa! Dúfam, že divadlo zahráš aj mne v piatok alebo mi aspoň povieš, o čom 

bolo tvoje predstavenie!



Aktivita č. 3 – Hviezdy na oblohe 

Tmavá noc, mraky a mesiac,  

na oblohe hviezdičiek stále je viac,  

poďme, poďme, raz, dva, tri,  

na náš výlet do noci! 

 

 

Už si sa niekedy v noci pozeral na oblohu?  

Čo sa ti na oblohe páčilo najviac?  

Prečo je v noci tma? 

Hovorí sa, že keď vidíme padať hviezdu, mali by sme si niečo priať, a vtedy sa 

nám to splní. Povedz, o čom snívaš. 

 

 

 

  



Na oblohe môžeme vidieť hviezdy a súhvezdia. Vieš, čo je to súhvezdie?   Je to  

skupina  hviezd, ktoré vytvárajú  nejaký obrázok na oblohe.   Súhvezdia majú 

svoje mená, napríklad toto je  Orion. 

 

 

A toto je Veľký voz: 

 



Videl si už niekedy súhvezdie na oblohe? My si teraz svoje súhvezdie vyrobíme!  

Popros rodičov, nech ti vystrihnú tieto hviezdy.  

 



   



Najskôr nalep na výkres najmenšiu hviezdu.  

Následne nalep najväčšiu hviezdu. Dolep ostatné hviezdy na ľubovoľné miesta na 

výkres. Spoj ich čiarou a vzniklo nám súhvezdie! Spočítaj, koľko hviezd má 

súhvezdie a pomenuj ho. Nočnú oblohu môžeš domaľovať farbami podľa 

fantázie. Už sa teším, ako mi tvoje súhvezdie ukážeš v piatok!  

  



Aktivita č. 4. - Koráliky 

Kedy vidíme na oblohe hviezdy a mesiac? O mesiačiku si zaspievame pieseň.  

https://www.youtube.com/watch?v=Tc4F9lwsDL4 

 

Mal mesiačik radosť veľkú, preveľkú,  

mamka nôcka ušila mu košieľku – predstieraj šitie jednou rukou,  

Na golieri, na rukáve boli čipky trblietavé – pohybuj prstami a znázorňuj 

trblietavé blikanie 

Podolček bol samá zlatá okrasa – ohni sa v páse a spusti ruky na zem. 

Ach, mesiačik len na seba díval sa – napriam sa a pohybuj hlavu raz k ľavému 

a raz k pravému plecu.  

 

Tvar hviezdy môžu mať napríklad aj koláče.  

Anička taký koláč napiekla, no rozlomila sa jej na dve polovice. Povedz, ktorá 

polovica je z jej koláča.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc4F9lwsDL4


 

 

 

 

Ak máš formičku na pečenie v tvare hviezdy, môžeš si takéto koláčiky upiecť aj 

ty doma s rodičmi. Vznikne ti tak sladká vesmírna obloha u teba v kuchyni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tvar hviezdičiek alebo mesiačikov môžu mať aj koráliky. Janka a Mirka také 

koráliky doma majú. Rozhodli sa, že z nich vyrobia náhrdelník pre svoju 

mamičku. Chcú však, aby sa mamičke náhrdelník páčil a navliekajú koráliky 

v istej postupnosti.  Ktorý korálik by mali navliecť teraz?  

Mirkin náhrdelník 

 

Jankin náhrdelník 

 

 

 

 

 



 

Jankin náramok pre mamičku 

 

 

Ak máš doma koráliky, môžeš ich navliecť na šnúrku a vyrobiť taktiež 

náhrdelník pre svoju mamičku, keďže sa pomaly blíži deň matiek! V piatok mi 

povieš, či sa ti podarilo pomôcť Mirke a Janke vyrobiť pekné náhrdelníky, 

prípadne tvoj vlastný. Už sa teším!  

  



5. Aktivita- Prechádzka do prírody 

Keďže je dnes sviatok, vyber sa s rodičmi do prírody! Pozoruj, ako sa mení 

príroda počas tohto mesiaca a aké je počasie. Sleduj jarné kvety a jarné stromy. 

Poklad nemusí vyzerať vždy rovnako pre každého, preto sa zahraj na hľadača 

pokladu a nájdi prírodný poklad v jarnej prírode. Som naň veľmi zvedavá a teším 

sa, keď mi o ňom povieš v piatok v zoom kamere! Ja ti zase na oplátku poviem 

o mojom prírodnom poklade!  

 

 

 

 

 

 


