
Téma: Zajko na šibačke 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra – výtvarná výchova 

Vzdelávacia podoblasť: Výtvarné činnosti s farbou 

Veková kategória: 5-6 ročné deti 

Výkonový štandard:  

 Hravo experimentuje s farbami.  

 

Výchovno – vzdelávací cieľ: 

 Odtláčať farbu nanesenú na chodidle a prstoch. 

 Dotvoriť maľbu na základe asociácií. 

Pomôcky: výkres, temperové farby, štetec, nádoba s vodou, fixa, iné materiály – gombíky, 

stuhy a pod.  

 

Priebeh: 

 

1. Úvodná časť – Motivácia 

R: Dnes som si pre teba pripravila jednu básničku. Počúvaj. 

Zajko na šibačke 

Milý Zajko ráno vstal, 

pyžamko si vyzliekal. 

Pekne sa vyobliekal 

a korbáčik si prichystal. 

Vedro s vodou tiež pripravil, 

k pani Líštičke sa vypravil. 

Pani Líštička dvere otvorí 

Zajko básničku hovorí. 

Keď Zajko básničku dokončil 

vedro s vodou hneď otočil. 

Od Líštičky dostal kraslicu, 

na korbáčik mašličku. 

tak končí veselá šibačka. 

R: O čom bola básnička? 

D: O zajkovi 

R: Kde sa tak zajko vychystal? 

D: Na šibačku k líške...  

Poznámka: Takto pokračujete v dialógu s dieťaťom.  



2. Hlavná časť:  

A, Vysvetlenie postupu a názorná ukážka: 

R: Dnes sa zahráme s farbami a namaľujme si zajka, tak netradične. Chceš vedieť ako? Pozri 

sa ako to urobila pani učiteľka.  (Príloha A) Použila na maľovanie svoju nohu, prsty ale aj 

štetec, ktorým domaľovala obrázok. Pani učiteľka napísala aj odkaz pre teba.  

PS: Vyskúšaj to aj ty. Vieš aká je to zábava. (tvoja pani učiteľka Lucia ) 

Postup:  

1.Deťom dáte výkres. Pripravíte farby, štetce, fixy, rôzne stuhy, gombíky a pod.  

Pokyn pre dieťa: Vyber si farbu na obrázok zajka. Natri si štetcom farbu na chodidlo. Odtlač 

ho na výkres. 

2.Deti si umyjú chodidlo a pokračujete ďalej.  

Pokyn pre dieťa: Zober štetec a namaľuj trávu/ namaľuj stonky kvetov. Na brušká prstov si 

natri farbu a odtlač ich na výkres ako lupene kvetov.  

Pokyn pre dieťa: Domaľuj obrázok podľa svojich predstáv alebo podľa básne ktorú si počul. 

Ak chceš môžem ti ju povedať ešte raz.   

Poznámka: Podľa potrieb nechávajte výkres uschnúť. V tejto fáze už nechajte deti 

samostatne pracovať. 

 

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 

 


