
Milí rodičia a deti,  

tento týždeň je pre Vás pripravená téma 

„LÚČE SLNKA“ 

 

 

Čo by mali deti vedieť o lete? 

Spolu s deťmi si prečítajte maľované čítanie o lete, potom si môžete zreprodukovať text. 
Môžete sa detí spýtať, aký je rozdiel medzi zrelým a nezrelým ovocím, aké ovocie, zvieratá 
sú spomenuté v príbehu, čo by ešte vedeli o lete samé povedať. A či rozumejú vete: Pole je 
ako zo zlata. 

 

 

- Názov ročného obdobia, orientácia v ročných obdobiach 

Ročné obdobie leto nasleduje po Jari. Leto začína v mesiaci jún. K letu patria aj mesiace júl 
a august. 

 



- Hlavné znaky leta 

Leto je najslnečnejšia a najteplejšia časť roka. Dni sú najdlhšie. Stromy sú zelené, rastie nová 
úroda, dozrieva prvé ovocie (jahody, čerešne, marhule, broskyne, maliny, melóny,... 

Na poliach dozrieva obilie, je žatva a z obilia sa vyrába múka, z múky chlieb.. 

Lúky sú plné pestrofarebných kvetov, ktoré poskytujú potravu včielkam, motýľom, lienkam 
a veľa iným druhom  hmyzu. 

Deti majú prázdniny a rodiny chodia na dovolenky (na hory alebo k moru). 

V lete sa venujeme kúpaniu, plávaniu či opaľovaniu. Ale aj rôznym športovým aktivitám 
vonku. 

K letu patria aj letné búrky. Po búrkach sa na oblohe objaví dúha. Viete aké má farby? 
V akom poradí nasledujú za sebou? (fialová, modrá, zelená, žltá, oranžová, červená). 

Farebnú dúhu si deti môžu zakresliť do tohto pracovného listu: 

 

Vieš kedy je možné vidieť na oblohe dúhu? No predsa keď prší a zároveň svieti slniečko. 

Touto aktivitou si deti precvičia jemnú motoriku, pamäť a farby. 



- Oblečenie 

V lete nosíme pohodlné, vzdušné oblečenie (šaty, šortky, tielka, obúvame si šľapky alebo 
sandálky). Nesmieme zabudnúť ani na pokrývku hlavy (šatka alebo šiltovka). 

 

Spoločne môžete vyfarbiť tento pracovný list, zameraný na precvičenie grafomotoriky, 
cibrenie pozornosti a utvrdenie predchádzajúcich znalostí. 



- Deti môžete aj naučiť krátku básničku: 

Odtrhnem si čerešničky, 
urobím z nich náušničky. 
Cingi-lingi, bim-bam-bom, 
už mi zvonia za uchom. 

Tento pracovný list  je zameraný na precvičenie grafomotoriky. Ovládanie kresby, jemnej a 
hrubej motoriky sú dôležitými faktormi, ktoré majú veľký význam pri tom, ako sa deti učia 
písať. 

Najskôr dokreslite chýbajúce čerešne (krúžky), potom ich vyfarbite a nezabudnite vyfarbiť aj 
listy. 

 



 

- Leto a dovolenka 

Spolu s deťmi opíšte, čo vidia na obrázku. Deti si môžu k danému obrázku vymyslieť aj 
vlastný dej, čím si rozvíjajú fantáziu. Pri tomto zadaní si tiež zopakujú znalosti, opisom 
obrázka si rozvíjajú slovnú zásobu a komunikačné schopnosti. 

 

 

- Z odpadového materiálu a farebného papiera si môžete spoločne vyrobiť loďku. 

Potrebujete: plastovú fľašu, špajľu, farebný papier, plastelínu, 

 nožnice a lep. 

Postup: Z plastovej fľaše nožnicami odstrihnete jeho spodnú časť. 

 Z farebného papiera vystrihnete tvar vlajky a prilepíte ju na špajľu.  

Na druhý koniec špajle napichnete kúsok plastelíny a spojíte s  

vystrihnutou spodnou časťou fľaše.  



 

- Deň otcov  

A aby sme nezabudli, vždy v lete, presne tretia júnová nedeľu sa začína udomácňovať v našich 
mysliach ako sviatok venovaný všetkým otcom. Tradícia dňa otcov vznikla v USA už v roku 1970. 
A práve na Deň otcov motivujte Vaše deti, Vaše deti aby poďakovali otcom za všetko, čo pre nich 
robia, za lásku, starostlivosť, trpezlivosť, humor a oporu. 

Deti môžu pri tejto príležitosti vyrobiť pekný darček a potešiť svojho otca, napríklad vyrobením košele 
z papiera, podľa skladania orgiami postupne podľa obrázkov. Na košeľu deti môžu dokresliť kravatu, 
prípadne podľa fantázie vyzdobiť košeľu originálne pre svojho otca. 

 

  


