
Pozdravujem všetkých do vašich domovov J Už sa na všetky moje deti z ŠKD veľmi teším, no 
aspoň takouto formou sa posnažíme, my vychovávateľky, deťom poobede vyplniť čas. Postupne 
budeme pridávať nejaké nápady a tipy na aktivity. Takže nech sa páči, snáď si niečo z toho 
vyberiete a deti sa do niečoho z tohto pustia. Budem rada ak mi pošlete potom odfotené výtvory 
na FB (Tinka Tkáčiková). Budem sa tešiť a prajem hlavne veľa zdravia J 

 

 

1.  Keďže sa nám blíži Veľká Noc, vyfúknite deťom vajíčka. Môžete povyberať gombíky, ktoré doma 
nájdete a poprilepovať ich, alebo zobrať nejaký motúzok a ozdobiť vajíčko ním, taktiež napríklad 
natrhať farebné papiere a polepiť nimi vajíčka. Fantázii sa medze nekladú J 

 

 
 

2. Pečiatky zo zemiakov J 

Iste ste sa niekedy stretli s dobre známou detskou aktivitou – výrobou pečiatky zo zemiaka. Takto 
vytvorená pečiatka bola zábavou, ktorá len tak ľahko neomrzela. Vytvorili sme „razítka“ rôzneho 
charakteru – zvieratá, písmená či srdiečka. Stačí mať po ruke zemiak, vykrajovačku a nožík. Do 
zemiaka  „zaboríte“ vykrajovačku a pomocou nožíka orežete tvar, aký ste si vybrali. Nakoniec 
vyrezanú časť natriete temperovými farbami a pečiatka je na svete J 

 



 

3. Na vrchnáčiky si deti môžu napísať rôzne čísla a hravou formou si precvičiť matematiku J 

 
4. Určite sa u Vás doma nájdu šúľky od toaletného papiera. Tu je tip, čo si z nich napríklad môžete 
vyrobiť. J 

 

 
 

 



5. Keďže prišla jar a slniečko sa na nás už začína usmievať, môžete si také svoje slniečko vyrobiť 
doma. Budete nato potrebovať: 

• žltý tvrdý papier, či kartón, 

• žltý žiarivý krepový papier (sú rôzne odtiene žltej, vyberte tú žiarivejšiu žltšiu farbu), 

• dierovačku na papier, 
• pastelky alebo fixky na dokreslenie slniečka, 
• dobrú a tvorivú náladu  J 

 

Zo žltého tvrdého papiera si vystrihnite kruh taký veľký, aké veľké slniečko chcete. Dierovačkou si 
urobte po obvode celého kruhu dierky. 

Z krepového papiera si nastrihajte dostatočne hrubé pásiky, ktoré prevlečiete cez urobené dierky, v 
polovici ich prehnete a stlačíte obidva konce dokopy. Krepový papier má výhodu v tom, že lúče 
budú krásne držať pokope tým, že ich stlačíte dokopy. 

Nakoniec slniečku nakreslite veselú tváričku, aby vás mohlo hriať a rozveseľovať J  

Samozrejme ak sa u Vás tento materiál nenájde, pokojne si vymyslite svoj spôsob aj materiál, ako 
slniečko vytvoríte, budem sa tešiť na Vaše nápady J 

 
 

 

 

Dúfam, že som vás troška inšpirovala a deti sa s chuťou do niečoho takého pustia J  

 

 

Martina Tkáčiková DiS.art. 
vychovávateľka 


