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Okienko pre rodičov...

MEMORANDUM  DIEŤAŤA

  
Nerozmaznávajte  ma.  Viem  veľmi
dobre,  že  nemusím  dostať  všetko,
čo pýtam. Iba vás skúšam.

Nepoužívajte voči  mne silu.  To ma
učí,  že všetko sa dá dosiahnuť iba
silou. 

Neprotirečte si. To ma mätie a núti
vyhýbať sa. 

Nedávajte  sľuby,  možno  ich  nebudete  schopní  dodržať  a  to  by
podkopávalo moju dôveru vo vás. 

Nerobte za mňa veci, ktoré sám neurobím. Potom sa cítim ako dieťa a
môžem vás aj naďalej zapriahať do svojich služieb. 

Nepripustite,  aby  sa  venovalo  priveľa  pozornosti  mojim  "zlým
zvykom". To ma iba povzbudí v nich pokračovať. 

Nesnažte sa mi kázať. Boli by ste prekvapení, ako dobre viem, čo je
dobré a čo chybné.  

Neochraňujte  ma  pred  dôsledkami.  Potrebujem  ich  poznať  zo
skúsenosti. 

Neodstrkujte ma,  keď kladiem otázky.  Ak tak urobíte,  zistíte,  že
som sa prestal vypytovať a že hľadám informácie niekde inde. 

Nebojte sa, že so mnou trávite iba málo času. Ráta sa, ako ho spolu
trávime. 



Zaobchádzajte so mnou ako so svojimi priateľmi. Potom aj ja budem
vaším priateľom. Zapamätajte si, že sa viac naučím od vzoru ako z
kritiky.

A - okrem toho: milujem vás, milujte aj vy mňa... 



Rady pre rodičov detí predškolákov

Niektorí naši škôlkári sa pomaly chystajú do  
školy. Ponúkame Vám rodičom zopár  

užitočných rád. Ak budeme dieťa vychovávať   
podľa sloganu „bezstarostné detstvo“, teda

detstvo bez zodpovednosti za splnenie 
jednoduchých úloh, dosiahneme u dieťaťa nechuť ku akejkoľvek

činnosti, ktorá sa podobá práci. Školu bude nenávidieť, pretože sa v
nej čosi vyžaduje. Domáce úlohy budú každodenným trápením – dieťa

nepochopí, že odrazu niečo musí urobiť.

Dieťaťu treba dávať jednoduché úlohy od malička, dodajú mu pocit
zodpovednosti. Pre prvé krôčiky k ľahkému učeniu sa, dávajme

dieťaťu jednoduché úlohy, pri ktorých sa musí naučiť čosi naspamäť.
Vymýšľajme tvorivé úlohy a hry, odmenou nám bude, že si školu obľúbi

a nebude preňho čímsi úplne novým a ťažko zvládnuteľným.

Čo všetko by dieťa malo vedieť pred nástupom do školy:

- poznať a dodržiavať základnú hygienu

- samostatne sa obúvať – vyzúvať, obliekať – vyzliekať

- poznať údaje o sebe a o svojej rodine (mená, adresu, dátum 
narodenia)

- používať základy slušného správania (pozdraviť poprosiť, 
poďakovať...)

- jesť príborom



- správne držať pero, ceruzky, nožnice

- mať dostatočnú slovnú zásobu a primeranú výslovnosť

- ovládať priestorovú orientáciu

- počítať (manipulovať s číslami od 1-6)

- sústrediť sa na určitú úlohu

- vymenovať dni v týždni, príp. mesiace v roku

- schopnosť napodobňovať predlohu (písmená, čísla, geometrické 
tvary)

Neexistuje jednoznačná odpoveď na otázku, či by malo dieťa vedieť
už pred nástupom do školy čítať alebo písať. Záleží na celkovom

vývine dieťaťa. Dieťa dosiahlo školskú zrelosť vtedy, keď je schopné
plniť nároky školy zo všetkých stránok, bez väčšej námahy a

nadmerného vypätia svojich síl, a pritom podáva výkony primerané
svojim schopnostiam.



Zdravé stravovanie...

Nátierka drožďová s vajcom
Potrebujeme: maslo, droždie, cibuľu, soľ, vajcia
Postup: Na časti masla speníme pokrájanú cibuľu, pridáme droždie, 
ktoré popražíme do ružova a odstavíme. Vajcia uvarené na tvrdo 
postrúhame. Zvyšnú časť masla vymiešame, pridáme popražené 
droždie, postrúhané vajcia, osolíme a
vyšľaháme. Natrieme na chlieb a
zdobíme zeleninou.

Nátierka medová
Potrebujeme: maslo a med
Postup: Maslo vymiešame s medom

Nátierka mrkvová
Potrebujeme: maslo, mrkvu, soľ,
cibuľu, mlieko
Postup: Do vymiešaného masla
pridáme prevarené mlieko, na jemno
pokrájanú cibuľu, čerstvú postrúhanú mrkvu, osolíme a dobre 
vymiešame.

Nátierka liptovská
Potrebujeme: maslo, tvaroh, paprika mletá, soľ, cibuľa, mlieko
Postup: Maslo vymiešame, pridáme prelisovaný tvaroh, na jemno 
pokrájanú cibuľu, červenú papriku, mlieko a dobre vyšľaháme do peny.

Nátierka lečová (zimná)
Potrebujeme: maslo, lečo – sterilizované, soľ
Postup: Maslo vymiešame so soľou, pridáme odkvapkané lečo a 
vyšľaháme do peny.

Nátierka pečeňová
Potrebujeme: maslo, olej, soľ, cibuľa, bravč. alebo kuracia pečeň
Postup: Na oleji speníme pokrájanú cibuľu, pridáme umytú a 



odblanenú pečeň a podusíme. Vychladnutú pečeň zomelieme, pridáme 
maslo, dochutíme soľou a vyšľaháme.

Nátierka sardinková
Potrebujeme: maslo, sardinky, soľ, cibuľa, citrón
Postup: Maslo vymiešame, pridáme sardinky, na jemno pokrájanú 
cibuľu, dochutíme citrónovou šťavou, osolíme podľa potreby a 
vyšľaháme do peny.

Nátierka z treščej pečene
Potrebujeme: maslo, treščia pečeň, soľ, cibuľa, citrón
Postup: Maslo vymiešame, pridáme treščiu pečeň, na jemno pokrájanú 
cibuľu, dochutíme citrónovou šťavou, osolíme podľa potreby a 
vyšľaháme do peny.

Nátierka syrová s cesnakom
Potrebujeme: maslo, syr tavený, soľ, cesnak, mlieko
Postup: Maslo vymiešame s taveným syrom, pridáme prelisovaný 
cesnak a mlieko. Dochutíme soľou a vymiešame.

Nátierka tvarohová s kapiou
Potrebujeme: maslo, tvaroh, kapia, soľ
Postup: Do vymiešaného masla pridáme prelisovaný tvaroh, kapiu, 
dochutíme soľou a vyšľaháme do peny.

Nátierka šunková
Potrebujeme: maslo, šunka, soľ, mlieko, horčica, cibuľa
Postup: Maslo vyšľaháme s mliekom, pridáme pomletú šunku, cibuľu a 
dochutíme horčicou a soľou. Všetko spolu vyšľaháme.

Nátierka tvarohová s mrkvou
Potrebujeme: maslo, tvaroh, mrkvu, soľ
Postup: Do vymiešaného masla pridáme prelisovaný tvaroh a 
postrúhanú mrkvu. Dochutíme soľou a vymiešame do peny.

Nátierka vajcová so syrom
Potrebujeme: maslo, vajcia, mlieko, horčica, cibuľa, soľ, syr tavený



Postup: Maslo vymiešame so syrom, pridáme na tvrdo uvarené 
postrúhané vajcia, pokrájanú cibuľu a mlieko. Dochutíme horčicou a 
soľou a vymiešame do peny.

Nátierka vajcová
Potrebujeme: maslo, vajcia, mlieko, horčicu, cibuľu, soľ
Postup: Maslo vymiešame, pridáme na tvrdo uvarené postrúhané 
vajcia, pokrájanú cibuľu a mlieko. Dochutíme horčicou a soľou, 
vymiešame.



Šikovné jazýčky...

    Letná básnička         

Zavčas rána bzučí včela,
že navštívi každý kvet.
Nabzučí sa veru veľa,
kým vyrobí sladký med.

Letí motýľ, poznáme to,
na krídelkách nosí leto.
Roznesie ho po poli v celom
našom okolí.

Trepoce sa ako vlajka
nad hladinou rieky čajka.
Zdraví lode, lodičky, a má radosť z vodičky.

     Kto to zletel na chodníček?
    Malý vrabček hudobníček.
       Čviri, čviri, čviriká
     - to je vrabčia muzika.

O lete 

Leto je keď slnko svieti, 
keďsa tešia všetky deti, 



keď na lúke kvitnú kvety, 
na ruku ti motýľ zletí. 

Leto je keď biele mraky, 
po oblohe letia v diaľky, 

keď nad hlavou čajka letí, 
keď pri vode dobre je ti. 

Leto je keď pri mori, 
užiješ si do vôli, 

keď ťa ráno mamička, 
oblečie len do trička. 

Letná básnička

Len čo ráno slnko vstalo,
kvietky zo sna prebúdzalo.

Pošteklilo jarnú zem,
poďte, kvietky, poďte sem.

Pridal sa i vietor Miki
a ten hojdá konáriky.
Každý večer plný peľu

volá včielky na návštevu.

Lienky v tráve s mravcami
pochodujú nôžkami.

Dve zvedavé lienočky
našli v tráve kvietočky.

Chceli by piť sladkú šťavu
a vznášať sa ponad trávu.

Ale čo to, veľký mrak
kvapky bude rozsievať.



A už padá kvapka, kvapka,
už je z nich aj dážď.
Mračno silu stratilo,

slnko kvety sušilo.

Pridal sa i vietor Miki
a ten suší konáriky.
Za odmenu motýliky

lúčnou cestou vo dvojici
letia ako nezbedníci.

Letné pranostiky... 

- Keď júl a august sú rovnako teplé alebo keď júl bol chladnejší 
než august – bude mierna zima.



- Daždivé leto horšie od podzimku.

- V lete viacej močí než v jeseni.

- Jestli je leto mokré, býva v budúcom roku drahota.

- Ak je zlé leto, bude pekná jeseň.

- Mokrá jar a mokré leto pritiahnu za sebou obyčajne jasnú 
jeseň.

- Nijaké leto, nijaká zima.

- Horúce leto, studená zima.

- Lepšie jedno leto ako sto zím.

Táraninky...

Čo povedali naše deti :D :D :D 

Ty budeš volantovať a ja budem páčkovať  ...  

Toto je zimňáčik /Eskimák/... 

 

Deti, kto nám dáva mlieko? – Mama-  .....

 



Tie kvietky čo som doniesla sú hrobčeky /hrebíčky/.... 

 

Keď je vonku modrá tma, ešte môžem
byť vonku, ale keď je čierna tma už
musím domov....

Čo si spolu vyrobíme, vyfarbíme...

ZOŠIT



 

Do  zošita  napíšte  alebo  nalepte  písmená.  Lepšie  tlačené  aj  písané,
malé aj veľké. Nech si dieťa od začiatku zvyká na oba druhy. Písmená
dajte podľa abecedy alebo poradia v šlabikári.

Potom vyberte zo schránok alebo prineste z obchodov rôzne letáky či
časopisy.  A  spolu  s  dieťaťom  skúste  vystrihnúť  obrázky  ovocia,
zeleniny alebo predmetov, ktoré začínajú na dané písmeno. Nalepte
ich na ľavú stranu.

Na pravú stranu nalepte podobne, ale predmety, ktoré končia na dané
písmeno.

Potom zošit odložte do poličky, ktorú ste určili na veci do školy. A
každý večer doneste nejaké obrázky do zošita. Tak si dieťa zvykne aj
na pravidelnosť domácich úloh.

Na našej stránke nájdete:

 písanie prvých čiar, písmen i číslic

 zopár kreslených matematických príkladov

 niekoľko geometrických úloh

Vyrobte si magnetky

http://www.dobrenapady.info/geometria-1-fc72.htm
http://www.dobrenapady.info/pohni-rozumom-fc18.htm
http://www.dobrenapady.info/ucime-sa-pisat-fc28.htm


Čo budeme potrebovať: modelovaciu hmotu, formičky, magnetky, 
akrylové alebo temperové farby, lak, štetec.

Ako na to: 

Z modelovacej hmoty tvrdnúcej na vzduchu (dostať
kúpiť aj pod názvom FIMO) si formičkami na 
koláčiky vykrojíme rôzne tvary a necháme poriadne 
stvrdnúť. Tvrdnúca fáza môže trvať 1-2 dni.

Potom ich namaľujeme akrylovými farbami a po 
zaschnutí prelakujeme lakom.

Namiesto kusových magnetiek som ja použila 
magnet v páske. Je to magnet so samolepiacou 
fóliou na jednej strane.
Tento magnetický pás sme si nastrihali na štvorčeky
a  prilepili sekundovým lepidlom.  A magnetky sú 
hotové!
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