
Téma: Cukríky 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra – výtvarná výchova 

Vzdelávacia podoblasť: Synestézia (Medzizmyslové vnímanie)  

Veková kategória: 3-6 ročné deti 

Výkonový štandard:  

 Reaguje výtvarnými prostriedkami na zmyslové podnety.  

 

Adaptácia cieľa: 

 Vyjadriť kreslením chuťový vnem farbou na základe asociácií 

 

Pomôcky: kancelársky papier, farbičky, ceruzy, šablóny uvedené v prílohe 

 

Priebeh: 

 

1. Úvodná časť – Motivácia 

R: Dnes som si pre teba pripravila jednu hádanku. Ak ju uhádneš dozvieš sa, čo dnes budeme 

robiť. 

Hádanka: 

Mám ja vrecko malé, veľké,  

v ňom sa skrýva niečo tajné.  

Fíha, čo to môže byť? 

Počúvaj, hneď to môžeš zistiť! 

Rýchlo si ich rozbalím, 

na jazyk ich položím. 

Sladko, kyslo môžu chutiť,  

každý si to môže skúsiť. 

Čo je to?   (cukríky) 

 

R: Skúsme spoločne zatvoriť oči a predstavme si, že sme si otvorili cukrík a ideme ho 

cmúľať. Povedz, aký cukrík cmúľaš. Napr. Mňam, ja mám sladký jahodový cukrík. Ja mám 

kyslý cukrík a chutí za citrónom.  



2. Hlavná časť:  

A, Vysvetlenie postupu a názorná ukážka: 

R: Dnes si urobíme vrecko s cukríkmi a budeme vymýšľať obaly na cukríky. Obaly 

s cukríkmi budeme vyfarbovať podľa toho, akú budú mať chuť alebo aké nám najviac chutia. 

Pozri pani učiteľka urobila takého vrecko s cukríkmi. (Príloha A) 

R: Čo myslíš aké cukríky chutia jej? 

Deťom dáte kancelársky papier a vopred vami vystrihnuté šablóny vrecka a cukríka.(Príloha 

B). Deti si šablóny obkreslia. (poznámka: 3-4 ročné deti – obkreslite im šablóny vy, 4-5 ročné 

- deti si obkreslia šablóny samé) Ak má dieťa šablóny obkreslené, môže začať vyfarbovať 

obaly cukríkov.  

Pokyn pre dieťa: Vyfarbi obaly cukríkov podľa toho, akú budú mať chuť alebo aké ti najviac 

chutia. 

 

3. Záverečná časť - hodnotenie 

- Zhodnotiť z pohľadu dieťaťa čo sa mu páčilo/ nepáčilo  

- Zhodnotiť z pohľadu rodiča- ako dieťa pracovalo na aktivite  

 

                                                                      Vypracovala: Mgr. Lucia Bendžuchová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha A 

 

 

 



 

       Príloha B 


