
STODOLÁČIK 
 

Internetový časopis Materskej školy na ul. A. Stodolu v Martine 

 

Jesenné farebné príbehy 

 

… bola jedna babička, predávala jabĺčka, 

za deravý groš, predala ich kôš… 

 

Opäť je tu školský rok a spolu s jeseňou prichádza aj náš školský časopis a to v 

novom, farebnom šate. 

 Nájdete v ňom: 

 pracovné listy, ktoré preveria šikovnosť vašich detičiek 

 odborné články, ktoré vám pomôžu odpovedať na vaše otázky 

vo výchove  

 nápady na tvorivú prácu s deťmi a veselé básničky  

 



Pracovný list : Vytvor dvojice podľa logickej súvislosti. 

Úloha:  

Pomenuj a opíš čo vidíš na obrázku 

 Nájdi obrázky, ktoré k sebe patria a povedz prečo 

O obrázkoch môžeme rozvíjať na základe otázok rozhovor, napr. …prečo sa 

dievčatko asi smeje ? …čo idú podľa teba stavať deti z piesku? … 

 

 

Básnička:    Fúkaj, fúkaj vetríčku zhoď mi jednu hruštičku,  

   zhoď mi jednu, lebo dve, sladké budú obidve 



 

Pracovný list: Nájdi rovnaký tvar listov 

Úloha:  

Vyhľadaj v jednotlivých riadkoch rovnaký tvar listu 

Vyfarbi v celom obrázku rovnaké listy rovnakou farbou 

S pomocou spočítaj rovnako vyfarbené listy a povedz, ktorých je najviac a ktorých 

najmenenej 

 

 

 



Básnička:     

...je čas dažďov, je tu jeseň,vietor spieva svoju pieseň, 
spieva, že už príde zima, o lete sa všetkým sníva.     
             

    

Všetci vedia, zima v lese 
nie je ako byť na plese, 
najlepšie je ten čas prespať, 
tuhé mrazy takto prečkať. 

Prežiť zimu to dá zabrať,preto treba brloh hrabať, 
treba sa aj vykŕmiť,„kabát“ z tuku vyrobiť. 

Aj ježko si posteľ chystá, 
má byť teplá a aj čistá, 
vykŕmil sa do zásoby, 
na prežitie tejto doby.... 

 

...Čo že sa to vonku deje,z oblohy sa voda leje, 
zablysklo sa a hneď hrmí,  od strachu až v rukách brní.    

         

Mám už celkom mokré nohy,  topánky sú plné vody, 
je to veru pekný dáždik,nepomôže ani dáždnik.... 

 

 A teraz si urobíme, strašidielko z veľkej dyne. 

Urobím mu oči, nos, bude z neho svetlonos! 

 My sa dažďa nebojíme, s dyňami sa zabavíme!!!    



 Jesenná rozprávka o ježkovom 

 zimnom spánku

 

Bol raz jeden pekne bacuľatý ježko. Volal sa 

Bodliačik a bol tak trochu hundroš. Rád sliedil vo svojom 

revíri za dážďovkami, červíkmi a vyhrabával šťavnaté 

korienky. To robil aj dnes, lenže dnes bolo všetko akési 

iné… Bola jeseň, vonku pršalo a neprestávalo a ježko sa 

zrazu cítil veľmi unavený. Už vedel, čo to znamená. Zima 

je predo dverami a treba si nájsť nejaký teplý a pohodlný 

brlôžtek, kde by sa mohol uložiť na zimný spánok. 

Pomaly mieril k jaskynke, ktorú si na zimný spánok 

vyhliadol už v lete. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď v 

jaskynke našiel krásne upravený brlôžtek vystlaný senom 

a slamou. Dlho nerozmýšľal a vliezol do brlôžteka, stočil 

sa do klbka a zatvoril oči. Vtom začul nejaký hlas. Otvoril 

najskôr jedno oko, potom s námahou aj druhé a zbadal 

pred sebou krásnu ježicu, ktorá sa mu snažila vysvetliť, 

že jej obsadil brlôžtek a mal by sa presťahovať o niečo 

ďalej. Než však Bodliačik stačil odpovedať, zmocnila sa 

ho taká únava, že opäť zaspal, ale tento raz už 

naozajstným hlbokým zimným spánkom. Jednoducho bola 

už naňho priveľká zima… 



Keď sa na jar zobudil, myslel si , že ešte stále sníva. 

Vedľa neho zase sedela krásna ježica a dokonca mala 

pripravené raňajky.   

“Ahoj Bodliačik, ty si si tento rok dobre pospal 

“privítala ho veselo.  

“Kde som to? Asi som si na jeseň pomýlil dvere!” 

vykoktal Bodliačik. “ 

“Ale to nevadí, veď u mňa bolo miesta dosť pre nás 

obidvoch.”  

A tak tí dvaja ostali spolu a užili si krásne leto … 

 

Ježka si veselo vymaľuj, veď jeseň je plná farieb!!!! 

 

 

 



Ako podporiť jemnú motoriku dieťaťa? 

V predškolskom veku u dieťaťa významne napreduje celkový rozvoj osobnosti. 

Zdokonaľuje sa senzomotorická kontrola, jemná aj hrubá motorika dieťaťa, zlepšujú 

sa pozorovacie schopnosti a vytvárajú sa priaznivé predpoklady pre rozvoj 

vizuomotoriky a grafomotoriky, ktoré sú nevyhnutné pre nácvik písania a čítania. 

Osvojovaním si pracovných a technických zručností sa u dieťaťa postupne 

rozvíja jemnomotorická koordinácia vyžadujúca si svalovú činnosť rúk, najmä ich 

drobného svalstva a zároveň vyžadujúce si spoluprácu obidvoch rúk v súčinnosti so 

zrakovou kontrolou.  Z tohto dôvodu je priam žiadúce, aby dieťa v predškolskom 

veku bolo stimulované k cieleným motorickým cvičeniam, ktoré predstavujú 

pravidelnú, postupnú a systematickú prípravu na zvládnutie povinností v základnej 

škole. Prinášame Vám súbor stimulačných aktivít, ktoré môžete s dieťaťom 

vykonávať aj vy ako rodičia, bez toho, že by dieťa tušilo, že sa niečo učí, niečo v ňom 

podporujete a upevňujete. Všetko pre dieťa predsa bude len hrou… 

 papier 

 krčenie a trhanie – na drobné kúsky, pásy, vytrhávanie po 

predkreslenej čiare, vytrhávanie geometrických tvarov … 

 strihanie - na pásy, voľné, odstrihovanie rohov, vystrihovanie obrázkov 

z novín… 

 lepenie – kúskov papiera pri vytváraní mozaík, lepenie tvarov na čiaru... 

 skladanie z papiera – podľa predlohy, origamy, dbať pritom na 

zachovanie postupnosti pri skladaní 

 priestorové konštruovanie z papierového odpadu – garáž zo škatule, 

mesto, nábytok z krabičiek rôznych veľkostí… 

 drevo 

 nalamovanie špajdlí a vytváranie plošných obrazcov z krátkych a dlhých 

 lepenie kúskov dreva, hoblín 

 modelovacie materiály 

 miesenie, vaľkanie, stláčanie, vyťahovanie, šúľanie, gúľanie, 

vyrezávanie a odtláčanie hliny, moduritu, plastelíny, slaného cesta, 

modelovanie postavičiek, pečiva… 

 hry s navlhčeným pieskom a lopatkou a formičkami 

 sypanie suchého piesku na lepidlom natretý podklad v kombinácii s 

kamienkami a mušľami 

 kovové materiály 

 krčiť staniol – malé a veľké gule 

 odtláčanie reliéfov mincí, orechov do hliníkovej fólie 

 namotávať mäkké drôtiky na cievku, ceruzku, drievko 



 prírodné a odpadové materiály 

 vytváranie plošných dekoratívnych obrázkov vtláčaním rôznych 

semienov, strukovín do plastelíny 

 navliekanie liestov zo stromov na niť 

 strihanie slamiek na kúsky, navliekanie na niť… 

 zhotovaovanie ježkov, panákov z kŕmnej repy zapichovaním špadlí, 

vetvičiek, listov zo stromov, korenia, odtáčanie zemiakových pečiatok 

 maľovanie orechovej škrupinky  

 

zdroj: Predškolská výchova  

 

 

 

A nakoniec si s nami a svojimi ratolesťami upečte výborný jablkový koláč. 

Veď jeseň je kráľovnou ovocia…. 

Potrebujeme:  

200 g hl. múky 200 g cukru, 200 g masla, 4 vajcia, štipku soli, 1 lyžička prášku 

do pečiva, 1 vanilkový cukor, 5 veľkých kyslých jabĺk, 3 lyžice marhuľovej 

marmelády. 

Postup: V mise dôkladne vymiešame cukor, vanil. cukor, maso a vajcia. 

Potom pridáme múku s práškom do pečiva. Menšiu formu na pečenie vymažeme 

maslom, vysypeme múkou a vložíme do nej vyvaľkané cesto. Jablká ošúpeme, 

vykrojíme jadrovníky a nakrájame ich na tenké mesiačiky. Rozložíme ich na vrch 

cesta. Formu vložíme do rúry a pečieme asi 45 minút pri teplote 180 stupňov. 

Medzitým si rozmiešame marmeládu s trochou vody a ešte teplý koláč, ktorý 

vyberieme z rúry ňou potrieme.  

 

Veľa zábavy pri pečení a dobrú chuť!!!    


