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Čo vás čaká?  

    1.  Ja som Slovák, ty Slovenka  

2. Túlavé topánky po Slovensku  

3.  DO – RE – MI (spev piesní a ľudové tradície - remeslá)  

4. Postavme si mesto, v ktorom žijeme – Bratislavu  

5.  Vitaj na Slovensku  

 

 

 

 

JA som Slovák, 
ty Slovenka 

Túlavé 
topánky po 
Slovensku

DO - RE - MI 
(spev piesní a 

ľudové 
tradície -
remeslá)

Postavme si 
mesto, v 

ktorom žijeme 
- Bratislavu

Vitaj na 
Slovensku



 

 

 

 

Ahoj kamaráti, 

Prešiel dlhý čas, čo sme sa nevideli. Určite ste počuli, že koronavírus, ktorý šarapatí 

svetom, prišiel aj na Slovensko. A aby sme neochoreli, nemôžeme sa teraz stretávať 

v našej materskej škole. Je nám za vami veľmi smutno. Tak sme sa rozhodli, že sa 

s vami spojíme cez internet. Spolu s rodičmi vás pozývame spoznať krajinu, v ktorej 

žijeme – hádajte ako sa volá? Áno, Slovensko. Vy ste ale šikovní. Tak poďte smelo do – 

to - ho! 

 

•Zameranie projektu

•Na vnímanie a utváranie si pozitívneho 
vzťahu k rôznym miestam vo svojom okolí 
a regióne. Poznávanie a pomenovávanie 
rôznych významných miest krajiny, v ktorej 
deti žijú a ktoré sú pre ňu typické, jej zvyky 
a tradície. Poznávanie dominánt  hl. mesta 
SR – Bratislavy.

Okienko pre rodičov

• Východiská (z čoho budeme vychádzať):

• máme svoje hranice, symboly, hory, rieky, 
mestá

• máme svoju reč, kultúru, zvyky a tradície

• zdravý človek žije lepšie, šport ľudí spája 
- potulky turistickým chodníkom

• aj my máme krásne piesne

• spievať ľudové piesne je dôležité

• mesto, v ktorom žijem má svoje čaro

• hrad, zámok, dom panelák - miesto pre 
ľudí

• čím sme výnimoční, slovenskí

•byť pohostinný pomáha nadväzovať 
priateľstvá

Okienko pre rodičov



1.  Ja som Slovák, ty Slovenka  

 

 

 

Kliknite na 

odkaz:https://www.youtube.com/results?search_query=mici+a+mnau+moja+domovina 

 

 

 

Milé deti, 

ako už iste viete, naše Slovensko je nádherná krajina, ktorá má krásne hory, rieky, hrady a zámky, 

jaskyne a rôzne iné pamiatky.  

Naša krajina má aj susedov. A nielen takých obyčajných. Sú to krajiny, ktoré sa nachádzajú hneď 

vedľa tej našej, ale ľudia, ktorí tam žijú, nerozprávajú po slovensky, tak ako my. A veru, 

s niektorými ľuďmi by sme sa darmo chceli pozhovárať. Nerozumeli by nám nič a ani my im. Tak 

napríklad: v Česku sa hovorí po česky, v Poľsku po poľsky, na Ukrajine po ukrajinsky, v Maďarsku 

po maďarsky a v Rakúsku po nemecky. Tak a už ste sa aj dozvedeli, akých máme susedov. 

https://www.youtube.com/results?search_query=mici+a+mnau+moja+domovina


 

 

Naše Slovensko má štátne symboly. Ale čo znamená slovo symbol? Symbol je nejaký obraz, písané 

slovo, zvuk alebo znak,ktorý zastupuje niečo iné na základe istej podobnosti, alebo čisto len na 

základe dohody. Slovenská republika má štyri štátne symboly.Teraz si ich predstavíme.  

 

ŠTÁTNA VLAJKAŠTÁTNY ZNAK                    ŠTÁTNA PEČAŤ 

 

 

 



ŠTÁTNA HYMNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Toto je jedno z miest v Bratislave, kde môžeš stretnúť pani prezidentku Slovenskej 

republiky. Vieš ako sa volá? 

 

 Ako sa volá hlavné mesto SR? Keď vieš – odpovieš  

,  

 

 

 



 Naša najznámejšia rieka sa volá.... ? 

 

 

 Spoznáš naše najznámejšie pohorie podľa obrázka? 

 



 

Ak sa vám zachce, môžete sa o našom Slovensku naučiťešte peknú básničku. Rodičia vám určite 

radi pomôžu . 

 

SLOVENSKO JE MOJA VLASŤ, 

TU CHCEM BÝVAŤ, TU CHCEM RÁSŤ. 

SÚ TU HORY, RIEKY, DOLINY, 

NIE JE KRAJŠEJ KRAJINY.  

 

A ak by sa vám stále málilo, s rodičmi si môžete vyrobiť symboly Slovenska.  

 

 

 

Môžete si vyrobiť aj vlajku. Stačí, ak si vyfarbíte omaľovanku, ktorú nájdete tu: https://www.dobre-

napady.sk/pre-skolakov/pomocky?start=52 vystrihnete ju a nalepíte na špajdľu.  

https://www.dobre-napady.sk/pre-skolakov/pomocky?start=52
https://www.dobre-napady.sk/pre-skolakov/pomocky?start=52


 

 Z rozstrihaných obrázkov  si môžete poskladať hrad 

https://sk.pinterest.com/pin/134474738863143824/feedback/?invite_code=76890005e41140919a8f57519

a4c239b&sender_id=422986727410412477 

 Spoločne s rodičmi si prečítajte príbeh – Maľované čítanie 

https://sk.pinterest.com/pin/573786808760134567/ 

 

 

 Precvičte si hlavičku. Riešte úlohy podľa pokynov. Držíme vám palce 

https://sk.pinterest.com/pin/134474738863143824/feedback/?invite_code=76890005e41140919a8f57519a4c239b&sender_id=422986727410412477
https://sk.pinterest.com/pin/134474738863143824/feedback/?invite_code=76890005e41140919a8f57519a4c239b&sender_id=422986727410412477
https://sk.pinterest.com/pin/573786808760134567/


 

Zdroj: https://sk.pinterest.com/pin/230879918380750017/ 

 

A aby ste neostali hladní, po dobre strávenom čase s vašimi rodičmi, či staršími súrodencami, 

uvarte si spolu naše tradičné slovenské jedlo - bryndzové halušky. Dobrú chuť!  

 

https://sk.pinterest.com/pin/230879918380750017/


 

 

Zaujímavosti:  

 Na tomto odkaze si spoločne s rodičmi môžete prezrieť najkrajšie miesta na 

Slovensku, ktoré sa oplatí vidieť: https://www.youtube.com/watch?v=7oIwKhoRokw 

 A samozrejme nesmiete si zabudnúť vypočuť našu štátnu hymnu: 

https://www.youtube.com/watch?v=8UYNqgja4bs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7oIwKhoRokw
https://www.youtube.com/watch?v=8UYNqgja4bs


2. Túlavé topánky po Slovensku  

 

Ide, ide vláčik, ide, ide vlak. 

A vy, milé deti, poďte nasadať. Pôjdeme my do Popradu, kúpime si čokoládu. Pôjdeme my do Žiliny, 

tešíme sa na maliny. Pôjdeme mi do Nitry, budeme tam raz – dva – tri. 

 

 

Ahojte kamaráti, 

určite každý z vás pozná túto detskú pesničku. Čo si myslíte, kde sa dnes spolu vyberieme? Áno 

vyberieme sa spolu za krásami nášho Slovenska. Boli ste už niekedy na výlete? Určite áno, či už 

s rodičmi alebo starými rodičmi, kamarátmi.Určite vám rodičia na mape ukážu miesta, kde ste už boli. Čo 

ste tam videli? ...hrady, zámky, Lomnický štít a možno ste zazreli nejaké zvieratko.Slovensko je krásna 

krajina, a preto nasadajte – vyberieme sa spolu na výlet.  

 

 

 

Zdroj: https://sk.pinterest.com/pin/306948530835268103/ 

https://sk.pinterest.com/pin/306948530835268103/


 

 

 Aké krásy môžeme vidieť na Slovensku? 

 

 Naše najznámejšie jaskyne sú... 

 

 

 

 

 

Na sever až po Tatry dostanem sa raz, dva ,tri. 

Odtiaľ na juh k Dunaju, po ňom  lode plávajú. 

Potom prejdem na západ, na Záhorie do Karpát. 

Na východe si zas rád, vystúpim na Spišský hrad. 



 Slovensko je známe svojimi stráňami a lúkami. Aké zvieratá sa pasú na lúke? Vieš 

ako sa volá ujo, ktorý sa o tieto zvieratá stará? 

 

 

 Pomenuj zvieratá, ktoré žijú na Slovensku. Spočítaj zvieratá, ktoré lietajú? 

 

https://sk.pinterest.com/pin/19703317102184111/ 

 

https://sk.pinterest.com/pin/19703317102184111/


 

https://sk.pinterest.com/pin/19703317102184111/ 

 

 Zoznám sa s hradmi a zámkami na Slovenku 

Hrady a zámky na 

Slovensku (1).pptx
 

 Tu si môžete stiahnuť a vytlačiť omaľovanky: https://nasedeticky.sk/predskolaci/slovensko/2668/hrady-

zamky-slovenska/ 

 

Určite mamička alebo ocko videli veľa zaujímavých miest na Slovensku. Tu si môžu vyskúšať, kde ležia 

rôzne miesta na mape. A aby ste vedeli, či odpovedali správne, napovie vám to zelená značka na mape.  

 

https://sk.pinterest.com/pin/370913719300903113/ 

 

 

Kam s deťmi na bicykli po Slovensku? Pozrite si obľúbené cyklovýlety pre rodiny s deťmi 

Jednoduchá a nenáročná trasa spod hradu Devín ku Cyklomostu Slobody. Svoj výlet môžete začať 

buď hneď na veľkom parkovisku priamo pod hradom, alebo hneď na začiatku Devína pri reštaurácii 

https://sk.pinterest.com/pin/19703317102184111/
https://nasedeticky.sk/predskolaci/slovensko/2668/hrady-zamky-slovenska/
https://nasedeticky.sk/predskolaci/slovensko/2668/hrady-zamky-slovenska/
https://sk.pinterest.com/pin/370913719300903113/


U srnčíka. Po príjazde pod Cyklomostmáte na výber viaceré možnosti -  detské ihrisko priamo pod 

mostom, príjemný bufet, či možnosť zabaviť sa v lanovom parku Tarzania. 

 

https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/54696/kam-s-detmi-na-bicykli-po-slovensku-pozrite-si-

oblubene-cyklovylety-pre-rodiny-s-detmi/ 

 

 Obrázok si vyfarbi rôznymi farbami, tí zdatnejší obrázok rozstrihajú a skúsia znova 

poskladať 

 

 

 Nakresli si hrad podľa inštrukcií 

 

https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/54696/kam-s-detmi-na-bicykli-po-slovensku-pozrite-si-oblubene-cyklovylety-pre-rodiny-s-detmi/
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/54696/kam-s-detmi-na-bicykli-po-slovensku-pozrite-si-oblubene-cyklovylety-pre-rodiny-s-detmi/


 Aj toto zvieratko žije na Slovensku. Je to sova, ale nielen taká obyčajná. Volá sa 

Plamienka driemavá. 

 Poď si s nami sovu vytvoriť. Pomôže ti tento návod ako na to. 

 

 

 
 

 Návod:  

https://www.pinterest.es/pin/520588038156806462/ 

https://www.pinterest.es/pin/520588038156806462/


3.  DO – RE – MI (spev piesní a ľudové tradície - remeslá)  

 

 

Ahoj deti, 

naše Slovensko je rozlohou malá krajina, ale o to bohatšia na kultúrne dedičstvo. Máme krásne hory, 

pamiatky, množstvo hradov, zámkov, jaskýň. Naším najväčším bohatstvom sú zvyky a tradície, ktoré  sa 

uchovali až do dnes. Ľudia sa v minulosti  obliekali do krojov podľa regiónu, v ktorom žili. Boli veľmi 

veselý národ. Pri práci si spievali piesne, ktoré sa uchovali až do dnes. Tieto piesne sa volajú ľudové 

piesne. Poznáte aj vy nejakú ľudovú pesničku? Ak áno, skúste si ju zaspievať.Tak ako boli ľudia 

veselí, aj my sme veselí, hoci si už tak veľa nespievame.  

Dnes urobíme výnimku, spolu si zaspievame. Môžete spievať spolu s rodičmi, ktorí určite dané piesne 

poznajú.  

Viete čo?Každý správny spevák sa musí pred spevom rozcvičiť. Nerozcvičuje si svoje telo, ale 

rozcvičuje si svoje hlasivky, ktoré nám umožňujú vydávať zvuk, hlas.  

Pekne sa postavte, alebo sa pekne rovno posaďte.  

Nasleduje hlasová rozcvička: 

Hra NA OZVENU:Mamička vám povie slovo a vy ho niekoľkokrát zopakujete. Na začiatku môžete 

hovoriť hlasnejšie a na konci čo najtichšie ako ozvena. 

Hra PAPAGÁJ: Sestrička alebo braček hovorí slová a vy tieto slová opakujte. Potom sa môžete 

vystriedať. 

Hra NA ŽABKY ALEBO INDIÁNOV: Postavte sa a kvákajteako žabka. Potom hru môžete zmeniť tak, 

že budete vydávať indiánsky pokrik áááááááááááááááááááááááá a prerušovane si budetezakrývať ústa ako 

Indián. 

Hra NA ZVIERATKÁ:Určite máte doma rozprávkovú knižku,v ktorej vystupuje viac zvierat. Napríklad 

myška, had, medveď, pes, mačka a podobne. Potom  sa môžete hrať tak, že si zahráte niektoré situácie 

z rozprávky a sústredíte sa na hlas zvierat. Budete napodobňovať hlasy zvierat. Neskôr môžete hru 

zmeniť aj tak, že tieto zvieracie hlasy budete napodobňovať hrubo, tenko, vysoko, nízko a podobne. 

Hra SIRÉNA:Najprv si sadnite a vydajte zo seba ten najhlbší tón, aký sa vám podarí – ííííííííí. Potom sa 

postavte a zároveň si svoj hlas trošku zodvihnite. Najvyšší tón by ste mali spievať vtedy, keď budete stáť 

úplne rovno. Pokračujte potom zo stoja a najvyššieho tónu až k tónu najnižšiemu, kedy budete opäť 

sedieť. Opakovaným vstávaním a sadaním  sa bude hlas podobať zvuku sirény. Obmenou môže byť aj 

zaseknutá siréna, kedy sa môžete zastaviť. Na chvíľku môžete zastaviť pohyb aj zvuk. 



Hra ODRAZ HLASU:Do pohárazaspievajte nejakú pesničku. Pozorujte pri tom svoj hlas. Svoj hlas 

môžete pozorovať aj tak, že si zakryjete uši a poviete nejaké slovo. 

Hra U KOVÁČA: Kováč nemusí ukuť tenší hlások len vlkovi z rozprávky. Môžete sa hrať tak, že 

pôjdete ku kováčovi a ten vám raz ukuje tenší hlas, potom hrubší a podobne. 

Výborne, už ste si hlasivky, hrdielka rozcvičili,  tak  si môžeme piesne spolu zaspievať.  

Najprv si piesne vypočujte. Môžete aj dvakrát, aby ste si danú melódiu zapamätali, prípadne aj slová.  

Postupne spievajte spolu so spevákmi a večer už z vás budú skutoční speváci.  

 

 

 

- kliknite na odkaz nižšie 

Ľudové piesne.pptx

 

 

Veríme, že ponúknuté piesne sa vám páčili a spolu s rodičmi sa ich zvládnete aj naučiť.  

 

Ľudové tradície  - remeslá 

Jedným zo znakov, ktoré charakterizujú každú krajinu, je jej ľudová kultúra – ľudové zvyky, tradície, 

kroje, piesne, tance, hudba, remeslá. 

Výrobky pracovitých rúk už od dávnych čias vnášali krásu do všedných dní života. Pletenie košíkov, 

výroba šperkov či spracovanie kovov boli často nielen zdrojom obživy, ale aj zmyslom a náplňou života 

mnohých ľudí v minulosti. To, čo naši predkovia robili pre to, aby uživili seba a svoje rodiny a čo ich 

stálo nemalé úsilie a námahu, dnes mnohí z nás robia pre potešenie, zábavu a oddych. 

 

 

 

 

 



 Zavandruj si s nami  za dávnymi remeslami. 

(Zdroj:   

https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=190660) 

 

Ľudové remeslá 

(1).ppt
 

 

 

 

 ( Zdroje: https://sk.pinterest.com/) A teraz niečo pre Vaše  šikovné rúčky 

 

Ľudové kroje                                     Čičmany - drevenice 

 

https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=190660
https://sk.pinterest.com/


Poproste rodičov, aby vám pomohli vyrobiť časť ľudového kroja alebo sa môžete smelo pustiť do 

výzdoby čičmanskej drevenice. 

 

 Niečo pre vaše šikovné rúčky. Poproste rodičov o vytlačenie omaľovaniek, pri ktorých sa 

nielen zabavíte, ale čo to aj dozviete. 

 

Huncút - 

remeslá.docx
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Postavme si mesto, v ktorom žijeme – Bratislavu  

 

 

 

Ahoj kamaráti,  

dobre sa pozrite na obrázok vyššie. Čo tam vidíte? Áno je to Bratislava. Dnes sa niečo o nej 

spoločne dozvieme. 

 

Bratislava patrí k hlavným mestám Európy, k mestám s bohatou históriou siahajúcou k dobám spred 

dvetisíc rokov. Mesto na brehu rieky má bohatú históriu – čiže niečo, čo je veľmi staré a odohralo 

sa veľmi veľmi dávno. Bratislava je výnimočná svojím hradom, ktorý nevyzeral vždy tak, ako ho 

poznáme my dnes.Okrem Bratislavského hradu máme ešte jeden omnoho starší. Vieš ako sa volá? 

Devín. A mnoho ďalších významných stavieb. 

V Bratislave sa nachádza aj sídlo prezidentky Slovenskej republiky. Ako sa volá? V našom 

hlavnom meste máme naozaj čo obdivovať. Poďte sa s nami na to pozrieť. 



 

 

 

 

O Bratislave a jej okolí veľa ľudí napísalo krásne príbehy. Jednou z nich je aj spisovateľka Mária 

Ďuríčková. Urobte si pohodlie, započúvajte sa a ak chcete, aj zapozerajte do povesti o Dunajskej 

kráľovnej. Neskôr môžete príbeh prerozprávať svojim rodičom alebo súrodencom. A nielen 

prerozprávať, môžete nakresliť aj pekný obrázok a keď sa spolu opäť stretneme, ukážete nám ho, 

alebo nám ho môžete poslať. Tak, povesť o Dunajskej kráľovnej sa začína. 



Kniha 

Kliknite sem: https://www.youtube.com/watch?v=i8qxUj2-1rc 

Páčila sa vám? Veríme, že áno. 

 Na záver sme si pre vás pripravili omaľovanky, nápad na tvorenie a niečo pre bystré 

hlávky. 

 

Zdroj: www.nasedeticky.sk 

 Postav si Bratislavský hrad                                        Pospájaj čísla od 1 do 10 

https://www.pinterest.es/pin/435934438912177453/https://www.pinterest.es/pin/665195807450378168/ 

 Vyznačte si na mape, kde sa nachádza Bratislava 

https://www.youtube.com/watch?v=i8qxUj2-1rc
https://www.pinterest.es/pin/435934438912177453/
https://www.pinterest.es/pin/435934438912177453/


https://www.pinterest.es/pin/778067273094688103/ 

 

 

 

 Spolu s rodičmi poďte vyriešiť kvíz. Držíme Vám palce . 

Bratislava kvíz 

(2).pps
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vitaj na Slovensku  

https://www.pinterest.es/pin/778067273094688103/


 

O Slovensku sme sa už veľa dozvedeli, o krajine, v ktorej žijeme. Myslíte si, že všetky deti na 

svete poznajú Slovensko? Predstavte si, že do našej škôlky príde kamarát z cudzej krajiny. 

Z akej by napríklad mohol prísť? Je slušné neznámeho privítať a pomôcť mu spoznať nové 

miesto. Čo by sme mu mohli povedať o Slovensku? Kde by sme ho mohli vziať na výlet?   

Čo by sme mohli vymyslieť, niečo tradičné slovenské, aby kamarát na nás nezabudol, keď 

odíde zo Slovenska?  

Náš kamarát vyhladol a rád by ochutnal slovenské jedlo. Čo by ste mu mohli pripraviť vy? 

Teraz je to už na vás čo si vyberiete, aby kamarát, ktorý príde na návštevu, na vás nezabudol. 

Prajeme vám príjemnú zábavu. 

 

Pripravili sme si pre vás zopár nápadov 

           Zdroj: https://sk.pinterest.com/ 

 Kam zobrať kamaráta na výlet?Napríklad na hrad. 

 

 

 Stavba z lega – Bratislavský hrad 

 

 

https://sk.pinterest.com/


 

 

Stavba z kociek – Bratislavský hrad 

 Alebo čo tak na farmu? 

 

Farma – využitie strukovín, cestovín 

 

 

 

 



 Do ZOO - to nie je zlý nápad! 

 

Zoo – rôzna veľkosť krabice, rôzne prírodniny ako paličky, kamienky, mach... 

 ...a na záver to najlepšie. Do našich hôr  

 

Do slovenských hôr 

 

V predchádzajúcich aktivitách sme sa čo to dozvedeli aj o našich zvykoch a tradíciách. 

Poďte niečo originálne – slovenské vytvoriť. 

 

 

 Čo by ste povedali na krojovú bábiku 

 



https://sk.pinterest.com/pin/445012006930863529/ 

 

 .....alebo krojovú varešku 

 

https://sk.pinterest.com/pin/566257353141524844/ 

 

 

 

 

 

 

https://sk.pinterest.com/pin/445012006930863529/
https://sk.pinterest.com/pin/566257353141524844/


 A čo tak upiecť spolu s mamičkou perník z lásky. Môžete ho vyzdobiť 

potravinárskymi polevami, ktoré zakúpite v potravinách. 

https://sk.pinterest.com/pin/361202832591572428/ 

 ...alebo mu upletiete krásny košík. Nejaká vlna a papierová krabica, z ktorej bude 

maketa, sa doma určite nájde tiež. 

 

 

 

 

 

 

 

 Typ nielen pre kamaráta, ale aj pre skvelé raňajky a super obed. 

Poproste dospelého o pomoc pri príprave chutných raňajok a super mňam obedíka. 

Dobrú chuť! 

https://sk.pinterest.com/pin/361202832591572428/


 
Bryndzová nátierka 

 
Bryndzové halušky 

 

Tak, milé deti, už sme na konci v našom putovaní po Slovensku. Dúfame, že sme  vám 

aspoň trochu vyčarovali úsmev na tvári  

 

 

 

 

ĎAKUJEME ZA VAŠU PRIAZEŇ 

 

 

 


