
Téma: Moja vlasť 

Veková kategória: 3-6 ročné deti 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vzdelávacia podoblasť: Národné povedomie 

Výkonový štandard:  

 Rozpozná štátne symboly Slovenskej republiky – zástava, hymna.  

 Pozná významné dominanty hlavného mesta. 

Adaptácia cieľa:  

 Oboznámiť sa so štátnymi symbolmi – znak, vlajka, zástava. 

 Vypočuť si hymnu SR. 

 Pomenovať hlavné mesto SR s pomocou rodiča/bez pomoci. 

 Oboznámiť sa s dominantami hlavného mesta SR. 

 Pomenovať svoje mesto/dedinu s pomocou rodiča/bez pomoci. 

 Vymenovať základné dominanty vo svojom okolí s pomocou rodiča/bez pomoci. 

 

Pomôcky: uvedené prílohy, nahrávka hymny SR 

Priebeh: 

1. Úvodná časť - Motivácia: 

Dieťa motivujete básničkou: 

Slovensko 

Slovensko je moja vlasť,  

tu mám mamu, tu chcem rásť. 

Je tu ocko, láska, mier,  

Slovensko je krásna zem.  

 
R: O čom bola báseň? 

D: O Slovensku, o mamke, o ockovi..... 

R: Ako sa volá krajina v ktorej žijeme? 

D: Slovensko 
 

2. Hlavná časť: A, Priebeh 

A, Aktivita: Podľa čoho spoznáme Slovensko? 

R: Každá krajina ako aj naše Slovensko má znak, vlajku aj zástavu. Podľa týchto symbolov 

vieme spoznať našu krajinu. Pozrieme sa spoločne, ako tieto symboly vyzerajú. (Príloha A) 

Poznámka: Spoločne si pomenujete symboly a opíšete ich vzhľad napr. tvar, farby. 

 



B, Aktivita: Hymna Slovenskej republiky 

-dieťaťu prehráte nahrávku hymny SR.  

 

C, Aktivita: Návšteva Bratislavy 

R: Vieš, ako sa volá naše hlavné mesto? (ak to dieťa nevie povieme mu to) Naše hlavné 

mesto sa volá Bratislava. Poďme si spoločne pozrieť, čo sa v našom hlavnom meste nachádza. 

(Príloha B) 

 

D, Aktivita: Kde žijem? 

S deťmi vediete rozhovor o tom v akom meste/obci žijete, a čo sa vo vašom okolí nachádza 

po prípade, aké miesta ste už navštívili? 

 

Spestrenie aktivity: 

A, Hra: Cestujeme Slovenskom 

Deti určite poznajú pieseň: Ide, ide vláčik.......a jej melódiu. Deťom vysvetlíte, že pomocou 

piesne navštívite niektoré mesta na Slovensku. 

Priebeh: 

Napr: Ide, ide vláčik, ide ide vlak, a vy milé deti poďte nasadať. Pôjdeme my do Tatier, 

sane, lyže rýchlo ber. Ide, ide vláčik, ide ide vlak. /zapískam, stanica Tatry, vystupovať a 

pohybom znázorňujeme športy, nastupovať, vlak odchádza...  

Ide, ide vláčik, ide ide vlak, a vy milé deti poďte nasadať. Pôjdeme my do Bojníc, 

zoologickú navštíviť. Ide, ide vláčik, ide ide vlak. /Od Podhradskej spievame a znázorňujeme 

pieseň Ide, ide, lev.../  

Ide, ide vláčik, ide ide vlak, a vy milé deti poďte nasadať. Pôjdeme my na Oravu , zaplávať 

si na priehradu. Ide, ide vláčik, ide ide vlak. / pohybom znázorňujeme plávanie/ 

Ide, ide vláčik, ide ide vlak, a vy milé deti poďte nasadať. Pôjdeme my do Trenčína, kde sa 

veľký hrad vypína. Ide, ide vláčik, ide ide vlak. / znázorňujeme vystupovanie, štveranie do 

výšky, na špičkách.../ 

Ide, ide vláčik, ide ide vlak, a vy milé deti poďte nasadať. Pôjdeme my do Žiliny, navštívime 

štadióny. Ide, ide vláčik, ide ide vlak. / povzbudzujeme, do toho, do toho, góóól /  

Na záver: Ide, ide vláčik, ide ide vlak, a vy milé deti poďte nasadať. Pôjdeme do Bratislavy, 

prezidentku chcem pozdraviť. Ide, ide vláčik, ide ide vlak. / deti sa uklonia a pozdravia – 

nastáva relaxácia -ľah/ 

 

B, Aktivita: Vyfarbovanie symbolov SR (Príloha C)  

 

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 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 



 

Príloha C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


