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Okienko pre rodičov...

8 tipov na detské hry! Jednoduché,
no pre deti zábavné
Maaaami, ja sa nudím! - tak túto vetu si vypočuje
každá mamička možno častejšie ako by si priala. Ak
sa nechcete zaradiť do radu zaneprázdnených
rodičov, ktorí vyriešia detské voľnočasové aktivity
pustením DVD-čka s rozprávkou alebo počítačovej
hry, ponúkame vám niekoľko tipov ako svoje ratolesti
zaujať. Precvičiť môžete ich vedomosti alebo
zručnosti.

1. Dajte zelenú kreativite

Objavte vo vašom dieťati umelca. Vyskúšajte mu zadávať zaujímavé hry zamerané na 
zručnosť. Podľa rôznych návodov sa snažte vyrobiť rôzne zvieratká alebo postavičky. 
Používajte všelijaké metódy – lepenie rôznofarebného papiera, jeho skladanie do rozličných 
tvarov, zdobenie bavlnkami alebo flitrami.

Keď uvidíte, že sa mu darí, kúpte mu nejaký model na skladanie a pozorujte jeho úspechy. 
Alebo načrite do iného súdka a otestujte jeho maliarske schopnosti. Kreslenie na papier môže 
byť po chvíľke nudné, tak skúste napríklad maľovanie na kamene. Kreatívne deti začne po 
istom čase rovnaká činnosť skĺznuť do stereotypu, preto sa snažte obmieňať rôzne spôsoby.

2. Učenie hrou

Precvičovať vedomosti detí môžete v akejkoľvek oblasti. No my sa teraz zameriame na 
cudzie jazyky. Tie dnes vládnu svetom a vyžadujú si ich rôzne pracovné odvetvia. Preto sa 
dbá na vzdelávanie v tomto smere už od materskej škôlky. Ak nechcete, aby váš drobec 
zaostával, pripravujte ho i vy doma. Malé dieťa si pamätá rôzne slovíčka jednoduchšie 
a prijíma ich akoby v rámci vlastnej slovnej zásoby. Jednoducho pri hraní mu pomenúvajte 
rôzne hračky v inom jazyku. Na pomoci vám budú aj mnohé veci. Vyskúšajte napríklad knihy,
ktoré majú rozprávky napísané dvojjazyčne.

3. Oprášte staré hry

Súčasná generácia akoby zabudla na hry, ktorými si skracovali dlhé chvíľky ich rodičia. 
Chyba je i v nás, pretože im ich nepripomíname a oni sa potom nemajú k ním kde dostať. 
Kráľu, kráľu, daj vojačka, sochy, remeselníci, káva čaj rum bum, boli kedysi hitmi našich 
ulíc. Zabávali sme sa na nich dlhé hodiny a ani sme nepomysleli na počítačové hry. 
Oboznámte ich s pravidlami a uchovajte ich čaro aj pre budúce generácie.



4. Vymysli mi príbeh

Precvičíte dieťaťu viacero sfér a donútite ho rozhýbať mozog, fantáziu a zapojíte do toho 
i kreativitu. Napíšte na papier rôzne predmety alebo mená ľudí. Potom nechajte deti 
vyžrebovať si po päť možností. Tie z vytiahnutých alternatív potom skomponujú príbeh. Je 
len na vás, ktorú z možností si zvolíte. Pokiaľ ide o menšie dieťa, bude stačiť, ak ho 
skonštruuje v mysli, väčšie deti už môžu nakresliť obrázok, kde zakomponujú tieto predmety 
a školopovinní si precvičia zároveň pravopis pri ich písaní. Najlepší príbeh potom odmeňte 
sladkou výhrou.

5. Zapájajte deti do domácich prác

Samozrejme v správnej miere. Keď váš drobec rád pomáha pri varení, neodtláčajte ho od 
seba. Prideľte mu nejakú jednoduchú činnosť, ktorú s určitosťou zvládne. Alebo tým menším 
vytiahnite prázdny hrniec, kde si budú variť vlastnú polievočku. Dôležité je dať mu šancu, 
pretože v budúcnosti môže k tejto činnosti chytiť averziu. Takto ho môžete zapojiť aj do 
upratovania. Nechajte ho odkladať menšie veci alebo priniesť nejaké menšie upratovacie 
prostriedky, ako prachovka.

6. Spoznávajte prírodu

Vyberte sa s deťmi na prechádzku. Na prvýkrát im ukážte rôzne kvety, listy stromov alebo 
plody. Na druhej prechádzke už precvičte ich vedomosti. Zorganizujte súťaž a povedzte im, 
aby vám doniesli nejaké konkrétne kvietky a ten, kto donesie najrýchlejšie najviac správnych 
rastlín je víťaz.

7. Donúťte ich premýšľať

Dávajte im rôzne hádanky alebo sa ich snažte naučiť nejaké riekanky. Hrajte s nimi rôzne hry,
pri ktorých musia dať do pohybu mozgové závity. Striedajte šibenicu, pri ktorej budete hádať 
rôzne slová alebo flotilu, pri ktorej budete hľadať loďky protihráča. Meno-mesto-zviera-vec 
oživte aj o iné kategórie, aby hra nebola tak fádna.

8. Zorganizujte olympiádu

V každom dieťati je zakorenená prirodzená súťaživosť. Vymyslite rôzne disciplíny 
a zorganizujte olympiádu o rôzne ceny. Striedajte vedomostné disciplíny so športovými, aby 
mali šancu aj menej zdatné deti.



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.



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.



Vyrobte si magnetky

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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