
Téma: Dvor plný kuriatok 

Vzdelávacia oblasť : Jazyk a komunikácia 

Vzdelávacia podoblasť: Grafomotorické predpoklady písania  

                

Veková kategória: 3-6 ročné deti        

Výkonový štandard:  

 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov.  

 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia.  

 

Výchovno – vzdelávací cieľ: 

 Voľne kresliť čiary a ovály s pomocou dospelého (3-4 ročné deti) 

 Kresliť šikmý ovál po vyznačených líniách bez pomoci dospelého (4-5 ročné deti) 

 

Pomôcky: nahrávka piesne, baliaci papier, alebo tabuľa, voskovky -hrubé, kriedy, ceruza, 

uvedená príloha 

Priebeh: 

1. Úvodná časť – Motivácia spojená s rozcvičkou: 

S deťmi si zaspievate pieseň, ktorú spojíte aj s napodobňovaním pohybov. 

R: Dnes si zaspievame jednu pieseň, ktorú určite poznáš, budeme si pri spievaní ukazovať aj 

pohyby. 

Rozcvička:  

Poznámka: V  piesni sa zameriame na krúživé pohyby od ramena, lakťa až po zápästie. 

V druhej časti rozcvičky pridáme prstové cvičenie. Deťom všetko ukazujete podľa pokynov.  

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=o-xl1SXyteA 

ŤUKI, ŤUKI, ŤUKALO 

1. 

Ťuki, ťuki, ťukalo, (predpažiť  ruky , zovrieť päste –ohýbať  -hore, dole) 

vo vajíčku volalo.  

Ťuki, ťuki, ťukalo, (mierne pripažiť ruky , zovrieť päste – krúženie) 

vo vajíčku volalo.  

Ťuki, ťuki pre hlavičku, (vzpažiť ruky, pokrčmo v predlaktiach -ťukáme na hlavu, zovrieť  

           päste –ohýbať  -hore, dole) 

nemám miesto vo vajíčku,) 

ťuki, ťuki, ťuk. 

Ťuki, ťuki pre hlavičku, 

nemám miesto vo vajíčku, 

ťuki, ťuki, ťuk. 

https://www.youtube.com/watch?v=o-xl1SXyteA


 

Ťuki, ťuki, ťukalo, (predpažiť  ruky , zovrieť päste –ohýbať  -hore, dole) 

von sa dostať žiadalo. 

Ťuki, ťuki, ťukalo, (mierne pripažiť ruky , zovrieť päste – krúženie) 

von sa dostať žiadalo. 

Ťuki, ťuki od radosti, (mierne pripažiť ruky , krúženie ramien) 

že si vystrie údy kosti, 

ťuki, ťuki, ťuk. 

Ťuki, ťuki od radosti, (upažiť pokrčmo predlaktia ruky, zvislo hore - krúženie predlaktím) 

že si vystrie údy kosti, 

ťuki, ťuki, ťuk. 

Prstové cvičenie: 

R: Sadneme si za stôl. Pozri ako ťukalo kuriatko. (ukážete deťom pohyby najprv vy, deti 

zopakujú pohyby) 

Ťuki, ťuki, ťukalo ( klopanie) 

vo vajíčku volalo. 

Ťuki, ťuki, ťukalo (klopanie bruškami prstov- každý prst osobitne) 

vo vajíčku volalo.  

Opakovať 2-3 krát!!!! 

 

2. Hlavná časť  

A, Grafomotorické cvičenie: 

Poznámka: 

3-4 ročné deti – pripraviť baliaci papier (voskovky) alebo ak máte tabuľu (kriedy). Dieťa 

vykonáva grafomotorické cvičenie v stoji!!!! Pred tým kreslia deti vo vzduchu šikmé ovaly –

ukazujete im to, dieťa napodobňuje pohyby. Deťom dáte do ruky kriedu alebo voskovku 

(čiernu najlepšie hrubú) a spoločne s jeho rukou nakreslíte šikmý ovál niekoľkokrát na 

plochu. Potom ho necháte samostatne kresliť. Čiary nakreslí samostatne – kreslenie trávy. 

(Príloha A) Nakoniec si môže vyfarbiť kuriatka farebnými voskovkami.  

 

4-5 ročné deti – pripraviť( vytlačiť) uvedenú prílohu B. Podľa pokynov uvedených na 

pracovnom liste dieťa pracuje. Deťom dáte do ruky ceruzu. Dieťa vykonáva grafomotorické 

cvičenie v sede za stolom!!!! 

 

3. Záverečná časť 

- Zhodnotiť z pohľadu dieťaťa čo sa mu páčilo/ nepáčilo  

- Zhodnotiť z pohľadu rodiča- ako dieťa pracovalo na aktivite 

 

Vypracovala: Mgr. Lucia Bendžuchová 
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Príloha B 


