
TÉMA: JAR K NÁM PRIŠLA 

Vzdelávacia aktivita: Zvončeková zvesť 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia / písaná reč 

Podoblasť: fonetické procesy a fonetické uvedomovanie 

Veková kategória: 3 – 4 ročné deti 

Výkonový štandard: sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu krátkeho literarného útvaru 

rytmickým sprievodom 

Výkonová úroveň: pomocou rytmického sprievodu sleduje pravidelnú rytmickú štruktúru piesne 

alebo krátkeho literarného útvaru 

Úvodná časť: 

Hrejivé lúče slniečka môžete znázorniť trianglom (ak nemáte doma, tak ponúkam 

https://www.youtube.com/watch?v=mig7Lol-uVI ) a jarnú náladu si navodíme piesňou 

ZVONČEKOVÁ ZVESŤ, ktorú spieva rodič. 

-nápev k tejto piesni je melódia piesne „Jedna druhej riekla“ 

PIESEŇ:  

Zvoní zvonček v tráve, 

muška k nemu letí, 

pošepol jej práve rozkvitli-i kvety. 

 

 

Hlavná časť: 

Izba sa má zmeniť na rozkvitnutú lúku, a to z konvaliniek, púpav, fialiek (rozmiestníme 

vytlačené obrázky kvetov, ku ktorým si dieťa postupne sadá).  

 

 

Rodič sa pýta: KTO – STE? (pritom používa varešky z kuchyne a rytmizuje alebo vytlieskáva) 

 

Dieťa: KON – VA – LIN – KY (tiež používa varešky alebo vytlieskáva) 

 

Dieťa:  

CIN – GI,  LIN – GI,  BIM, BAM, BOM 

VYZ – VÁ – ŇA – ME,  ZA  HÁ – JOM. 

https://www.youtube.com/watch?v=mig7Lol-uVI


 
 

Rodič sa pýta: KTO – STE? 

 

Dieťa: PÚ – PA – VY  

 

DNES – SOM  EŠ – TE ŽL – TÝM KVE – TOM,  

ZAJ – TRA  LE – TÍM  ŠÍ – RIM  SVE – TOM.  

 



 

 

Rodič sa pýta: KTO – STE?  

 

Dieťa: FIAL – KY  

 

OD  NE – BA  ČI  OD  PO – TO – KA  

JE  FIAL – KA  MOD – RO – O – KA? 

 
 

Keď sa predstavia všetky kvety spoločne si zaspievate pieseň ZVONČEKOVÁ ZVESŤ.  

 

PIESEŇ:  

Zvoní zvonček v tráve, 

muška k nemu letí, 

pošepol jej práve rozkvitli-i kvety. 

 

 

Záver: 

Na záver sa môžete deti spýtať, ktorý kvet a prečo sa im páči.  

Za odmenu si s deťmi zatancujte.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iN9oOTE_dEg 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iN9oOTE_dEg


 

 

 

Spätná väzba: 

Môžete si vytvoriť papierovú čelenku s jarným motívom.  

 

 
 

 

 

Vypracovala: Kamila Chocholová 


