
Nadštandartná aktivita PREDŠKOLÁČIK 

 

Zameranie kognitívnej oblasti krúžku: rozvoj poznávacích funkcií, 

poznávanie okolitého sveta primerane veku, tvorivé a hodnotiace 

myslenie, riešenie problémov, aktívne vyhľadávanie a spracovávanie 

informácií, rozvíjanie komunikačných a matematických zručností. 

Jednotlivé úlohy sú postavené tak aby sme vedeli porovnať v druhom 

polroku pokrok a zlepšenie detí oproti prvému polroku. 

Úlohy dávajú priestor k individuálnemu prístupu, návrat k zadaniu, 

vysvetleniu   úloh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šk. rok 2021/2022 

Vedúce krúžku: 

Mgr. Lenka Slušňáková 

Bc. Stanislava Mažgútová  



Úlohy pre deti 

OKTÓBER 

1. Slovný diktát 

Cieľ: Precvičenie pravo – ľavej orientácie, sluchu, čísel, grafomotoriky, farieb, kresba 

postavy 

2. Zrakové vnímanie 

Cieľ:  Zrakovo odlišuje tvary prekryté cez seba. Vyberie jeden konkrétny a vyfarbí ho 
podľa pokynov. 
 

NOVEMBER 

1. Hry a cvičenia zamerané na rozvoj vnímania rytmu 

Cieľ  Rytmizuje slová, zopakuje rytmus, pomenuje známu pieseň len na základe 
rytmu. Tvorí jednoduché rýmy.  

2. Postupnosť a  geometrické tvary 

Cieľ: Vyhľadáva obrázky s rovnakou postupnosťou geometrických tvarov. Vyfarbí 
geometrické tvary podľa slovných pokynov. 

 

DECEMBER 

1. Pexeso trochu inak  

Cieľ: Opíše polohu obrázka pomocou použitia predložiek – nad, pod, vedľa, vpravo, 

vľavo, medzi. 

2. Hra na detektíva 

Cieľ: Dieťa vyhľadá určitý predmet v priestore, prostredníctvom  slovného opisu. 

 

JANUÁR 

1. Rozvoj matematických schopností 

Cieľ: Rozlišovanie veľkosti, množstva, pojmov viac, menej, rovnako 

 



2. Grafomotorické cvičenia 

Cieľ: cvičení je najmä príprava ruky na písanie, rozvíjanie jemného prstového svalstva 

a pohybová schopnosť ruky, aby bola pripravená na písanie. 

FEBRUÁR 

1. Slovný diktát 

Cieľ: Precvičenie pravo – ľavej orientácie, sluchu, čísel, grafomotoriky, farieb, kresba 

postavy 

2. Zrakové vnímanie 

Cieľ:  Identifikuje obrázok v rade rovnakých obrázkov, ktorý je inak otočený. 

 

MAREC 

1. Sluchová analýza a syntéza 

Cieľ: Hra so slovami. Určuje slabiky, prvé hlásky, počíta počet slov vo vete.  

2. Vyhľadávanie rovnakých obrazcov   

Cieľ: Podľa vzoru vyhľadá všetky rovnaké obrázky. 

 

APRÍL 

1. Práca s Bee-Boot včielkou na štvorcovej sieti 

Cieľ: Nadstaví včielku podľa slovných pokynov. Opíše cestu včielky s použitím 

výrazov – v pravo, v ľavo, otočiť, rovno, určiť počet krokov. 

2. Priestorová orientácia 

Cieľ: Pomocou slovného opisu umiestnenia (s použitím predložiek) predmet na 
správne miesto alebo určia konkrétny predmet o ktorý  sa jedná. 

 

 

 

 



MÁJ 

Hry a cvičenia zamerané na rozvoj vizuomotoriky 

Cieľ: Podnet, ktorý dieťa uchopí zrakom  (obrázok, pohyb, ...) si zapamätá, dokáže si 

ho vybaviť a následne ho aj napodobniť (nakresliť, zacvičiť, ...). 

1. Zadanie: Spoj čiarou bodky v sieti podľa vzoru (11.PL) 

2. Zadanie: Telesné cvičenia zamerané na koordináciu tela a zraku. 

 

JÚN 

Zameranie sa na úlohy a aktivity, ktoré robili deťom najväčšie problémy, upevňovať 

hrami a činnosťami nadobudnuté schopnosti a kompetencie. 


