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Zahrajme sa spolu 

                                                     „Na hru sa nikdy nebudeš cítiť dosť starý.“ 

                                                                                                                               Seneca 

 

 V kapitole  Zahrajme sa spolu sú aktivity pre žiakov mladšieho školského veku  na 1. 

stupni ZŠ zoradené podľa obsahu a zamerania jednotlivých aktivít do piatich 

tematických okruhov: 

1. Zdravá výživa 

2. Poznaj sám seba 

3. Brúsime si jazýčky 

4. Environmentálna výchova 

5. Čo škodí môjmu telu 

      To aby žiaci vedeli, čo je dobré a správne pre ich zdravý vývin, ako sa majú 

stravovať, čomu sa majú vyhýbať ako zdravo žiť, aby neubližovali sebe a ostatným sa 

deti nenaučia z kníh ako poučky. Zo svojej dlhoročnej praxe vieme, že všetko sa ľahšie 

učí, ak to môžu nielen počuť a prečítať ale aj vidieť a sami si to skúsiť. 

Na našich hodinách uprednostňujeme učenie sa hrou pred zbytočným memorovaním 

poučiek. Žiaci zdanlivo náročné a nezáživné učivo prijímajú s veľkým záujmom. 

Problémy, ktoré nastoľujeme pri hrách ich vedú k tomu, aby začali rozmýšľať aj nad 

sebou samými. Uvedieme tu niekoľko didaktických hier, zábavných aktivít,  ktoré sú 

zamerané na správnu výživu, environmentálnu výchovu  a protidrogovú tematiku. Je 

vždy ľahšie problémom predchádzať, ako potom naprávať dôsledky a škody, ktoré 

napáchali škodlivé a návykové látky na detskom organizme, ktorý je v neustálom 

vývoji. Deti musíme viesť k zdravému spôsobu života každý deň. Najlepším spôsobom 

je vlastný pozitívny príklad rodiča ,učiteľa, každého dospelého jedinca, ktorý sa hoci  aj 

nepriamo zúčastňuje na výchove detí a mládeže. V neposlednej miere sú to aj médiá – 
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rozhlas, televízia, reklama, vrstovnícke skupiny. Práve preto, by sme  sa mali viac 

zaujímať aj o to, ako a s kým trávi naše dieťa voľný čas a usmerniť ho, nájsť mu 

aktivitu v ktorej pocíti úspech, hrať sa s ním, stať sa jeho naším priateľom, ktorému sa 

môže kedykoľvek a s čímkoľvek zdôveriť.  

    Aktivity, ktoré tu uvádzame nie sú len pre učiteľov a vychovávateľov, ale dajú sa 

mnohé z nich zahrať aj doma v rodinnom kruhu počas dlhých zimných večerov, alebo aj 

pri ceste autom. Záleží len na nás, našej tvorivosti a ochote niečo urobiť pre naše deti 

a aj seba samých. 
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3.1  Zdravá výživa 

 

3.1.1  Rybačka 

 

Cieľ:  Dokázať rozlíšiť správnu výživu od nesprávnej, jedov a drog. 

Pomôcky: obrázky potravín, ovocia, zeleniny, sladkostí, škodlivých látok zhotovené   

 z tvrdšieho papiera, kovové spinky, zhotovené „udice“, magnetky, modrý    

 baliaci papier – znázorňujúci rybník, akvárium nakreslené na tabuli 

Vek: 6 – 10 rokov 

Čas: 20 minút 

Počet žiakov: 20 žiakov 

Postup: Žiaci sa rozdelia do dvoch skupín podľa vlastného rozhodnutia alebo 

náhodným výberom. Delenie do skupín môže byť rôzne. Napríklad, žiaci si ťahajú 

kartičky s obrázkami, hádžu kockou – párne a nepárne čísla, vyberajú krátke 

a dlhšie špajle, farebné guľôčky z vrecúška a pod. Zloženie skupín môže ešte 

pozmeniť učiteľ, ak je to potrebné k zvládnutiu zadanej úlohy. 

         Na podložke - na zemi je  /modrý baliaci papier/ , ktorý predstavuje rybník, sú 

rozložené obrázky potravín, ovocia, zeleniny, sladkostí, škodlivých látok, ako je 

napr. alkohol, škodlivé a návykové látky, cigarety a iné. Obrázky sú podlepené 

tvrdším papierom. Na každom obrázku je pripevnená kovová spinka. Každá 

skupina dostane jednu udicu, ktorá je zostrojená z dlhšej palice, motúza 

a magnetky.  

 Úlohou prvej skupiny je uloviť na udicu „rybu“ t.j. obrázok, ktorý predstavuje zdravý 

životný štýl. Napr. ovocie, zelenina, ryby, jogurty, syry, zubná kefka, mydlo... 

 Úlohou druhej skupiny je vyloviť z rybníka čo najrýchlejšie všetky látky a potraviny, 

ktoré človeku škodia. Napr. sladené nápoje, údeniny, sladkosti, škodlivé a návykové 

látky, mastné jedlá, zemiakové lupienky... 

Pri hre sa striedajú všetci členovia skupiny. Vylovené „ryby“ pripínajú na magnetickú 

tabuľu do svojich akvárií. Za každú správnu „ rybu“ získavajú bod. Hra sa končí vtedy 

ak obidve skupiny vylovia všetky svoje „ryby“. Na konci hry je beseda o tom, prečo 

jednotlivé potraviny a látky človeku prospievajú a iné zasa  škodia. 

Spätná väzba: To či si žiaci niečo z tejto hry zapamätali, môžu si hneď overiť 

v zábavnom teste vedomosti (pozri príloha A). Touto hrou  sami zistia, že niektoré 
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potraviny sú pre ich zdravý vývin naozaj škodlivé a oni o tom vlastne vôbec 

nevedeli, že aj tak chutné potraviny ako sú sladkosti, môžu škodiť napr. nášmu 

chrupu.    

Vyhodnotenie: Priebeh hry je veľmi živý a dynamický, žiaci sa do aktivít zapájajú 

spontánne, dozvedajú sa nové poznatky z oblasti stravovania a výživy. 

 

3.1.2  Ako sa stravujem 

 

Cieľ: Porozmýšľať nad tým, ako sa stravovať v určitej časti dňa  a vybrať  

najvhodnejšie jedlá a potraviny, následne na to  zostaviť  jedálny lístok školáka. 

Dokázať prezentovať svoj názor, aj názor celej skupiny. Rozvíjať vzájomnú 

spoluprácu, slovnú zásobu. 

Pomôcky: Magnetické panely pre 3 družstvá s časťami dňa, kartičky s obrázkami jedál, 

magnetky 

Vek: 8 – 10 rokov 

Čas: 15 minút 

Počet žiakov: 15 žiakov 

Postup :Žiakov rozdelíme do troch družstiev podľa spôsobov uvedených 

v predchádzajúcej aktivite. Každé družstvo má k dispozícii  veľký panel, na 

ktorom sú napísané časti dňa. Ich úlohou bude správne zostaviť  jedálny lístok na 

celý deň a to z jedál a potravín, ktoré sú pre každé družstvo pripravené na 

kartičkách ako obrázok alebo písaný text. Hra končí vtedy ak  skupiny úlohu 

splnia. Po splnení úlohy, pristúpia všetci členovia skupiny k svojmu panelu 

a vysvetlia ostatným spolužiakom, prečo si zvolili práve takéto zloženie svojho 

jedálnička, prečo by sa ostatní mali inšpirovať, práve ich jedálnym lístkom. Pri 

prezentácii využijú všetky svoje vedomosti z oblasti zdravej výživy, ktoré 

nadobudli počas hodín prvouky  a prírodovedy. 

 

PANEL  

Raňajky      ....................................................................................... 

 

Desiata       ....................................................................................... 
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Obed          ....................................................................................... 

 

Olovrant     ....................................................................................... 

 

Večera        ....................................................................................... 

 

Spätná väzba: Po ukončení hry nastáva beseda o správnom stravovaní. Žiaci sa sami 

naučili, ako si správne zostaviť celodenný jedálny lístok, a tak môžu pomôcť 

svojim rodičom pri nakupovaní, zdravom varení, pri výbere jedál na víkendové 

menu. 

Vyhodnotenie: Hra pozitívne vplýva na samostatné myslenie, tvorivosť a kombinácie 

pri výbere. Vedie ich k  spolupráci v skupine, nájsť vzájomný  kompromis.  

 

3.1.3  Nakupujeme v obchode  

 

Cieľ: Naučiť sa  nakupovať, čo je zdravšie, vybrať z ponúkaného tovaru ten, ktorý je 

zdravší, aj keď možno menej chutný. Dokázať nepodľahnúť reklamám v televízii 

na potraviny, vyberať  potraviny nie podľa pekných obalov, ale podľa výživovej 

hodnoty. Vzbudiť záujem o zdravú výživu. Prezentovať vlastný názor a postoj 

k danej problematike.  

Pomôcky:  Lavica, ktorá slúži ako predajný pult /vytvorená ilúzia obchodu/, dominové 

kartičky s dvoma obrázkami potravín označených písmenkom(pozri príloha B), 

z ktorých si žiaci majú vybrať do svojho  nákupného košíka tú správnu, z hľadiska 

zdravej  výživy. Tajnička na tabuli, krieda,  koberec, „pomaranč“. 

Vek: 7 – 10 rokov 

Čas: 45 minút 

Počet žiakov: 15 žiakov 

Postup: Žiakov rozdelíme do dvoch skupín podľa dohodnutých pravidiel. Určíme  

         dvoch predavačov, ktorí majú na stole kartičky s dvoma obrázkami. Každý  

         obrázok s potravinou má písmeno. Kupujúci si z ponúkaných dvoch kartičiek  

          majú vybrať tú, ktorá podľa nich, predstavuje správnu výživu. Písmenko, ktoré je  

          na tej kartičke vpíšu do svojej tajničky na tabuli. Hra je ukončená vtedy, keď žiaci  

         (kupujúci) vykúpia všetok ponúkaný tovar /kartičky s obrázkami/ a písmenká  
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         z kartičiek zapíšu do tajničky pripravenej na tabuli. Či nakúpili správne sa  

        dozvedia tak, že im tajnička odhalí riešenie a tým je : „ ZDRAVÁ VÝŽIVA“. 

Spätná väzba: Po hre si žiaci posadajú do kruhu. Zopakujú sa pravidlá komunikácie 

(rozpráva iba ten, čo drží „pomaranč“ v ruke, nikto hovoriaceho  neprerušuje...). 

Spolu si so žiakmi prejdeme všetky správne odpovede s vysvetlením, prečo sú 

jednotlivé potraviny výživné a prečo niektoré nie. Žiaci prezentujú vlastné názory 

na základe vlastných skúseností z rodiny, alebo vedomostí získaných v škole 

a z médií. 

Vyhodnotenie: Celá hra je postavená na situačnosti a sú v nej využité prvky 

inscenačnej metódy. Deti veľmi rady napodobňujú činnosti dospelých, cítia určitú 

zodpovednosť za to ako sa rozhodnú, snažia sa využiť všetky svoje nadobudnuté 

vedomosti o zdravej výžive. 

 

3.1.4  Pexeso 

 

Cieľ: Rozvíjať slovnú zásobu, pamäť, pozornosť, logické myslenie, zvýšiť koncentráciu 

pri určitých činnostiach. Uvedomiť si význam zdravej výživy, hygieny tela. 

Zopakovať si, čo nám prospieva a čo škodí.  

Pomôcky: Pexesové karty, na tabuli nakreslené 2 postavy znázorňujúce „ zdravie 

a radosť“, druhá postava predstavuje „ chorobu a smútok“, koberec.  

Vek: 6 – 10 rokov 

Čas: 45 minút 

Počet žiakov: 25 žiakov 

Postup: Žiaci vo dvojiciach na výtvarnej výchove nakreslili pexesové karty, na ktorých 

sú zobrazené napríklad zubná pasta, ovocie , zelenina, slnko, lieky, cukríky, ryby, 

jogurt, zmrzlina, coca-cola,  pokazený chrup, mydlo, zemiakové lupienky, 

videohra, počítač,  jedlá a rôzne  predmety. 

         Žiakov rozdelíme do dvoch družstiev,. Na zem poukladáme karty na ktorých  

         z druhej strany sú písmena abecedy. Na tabuli sú nakreslené dve postavy. Jedna 

         postava predstavuje „zdravie a radosť“, druhá „ chorobu a smútok“. Žiaci podľa  

        družstiev obracajú karty na ktorých sú z jednej strany obrázky a z druhej strany  

        otočenej k žiakovi sú písmena abecedy, pričom na každé písmeno musia povedať  

      meno napr. A ako Adam, K ako Katka. Pri zhode kariet získavajú   výhodu,  môžu  
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     otáčať ďalšiu kartu, až kým sa nepomýlia. Potom jednu z dvojice  kariet musia  

     umiestniť na magnetickú tabuľu k správnej postave. Napr. jogurt – zdravie,  

     pokazený chrup – choroba. Hra končí vtedy, keď sa nájdu všetky dvojice a správne 

     sa umiestnia k postavám, ktoré reprezentujú zdravie alebo chorobu. 

Spätná väzba:  Následne hru a jej priebeh spoločne vyhodnotíme. Rozprávame sa  

        o obidvoch postavičkách, o význame zdravej stravy a správnej životosprávy pre  

        vývin školáka. Spoločne si na tabuľu zapíšeme, čo nám prospieva, čo škodí a 

        spôsobuje človeku rôzne choroby. 

Vyhodnotenie: Žiaci pracujú na hodine spontánne, rozvíjajú si pamäť, pozornosť, 

myslenie, vlastný úsudok. Je medzi nimi zdravá rivalita a súťaživosť. O to väčšiu 

radosť majú z hry, lebo pomôcky si zhotovili sami na hodinách výtvarnej 

výchovy. Spoločne s učiteľom rozoberú priebeh hry na tabuli. Porozprávajú 

o postavičkách, ktoré predstavujú zdravie a chorobu. Žiaci si uvedomia priority 

v živote, čo je pre nich dôležité, akým spôsobom budú ďalej napredovať.  

 

3.1.5  V zdravom tele zdravý duch 

 

Cieľ: Viesť k zdravému spôsobu života, správnej strave, pohybu, aktívne využívať 

voľný čas, dokázať si pripraviť jednoduché, chutné a zdravé jedlo. 

Pomôcky: nakreslené 2 postavy : „Hamčo“ (tučný a obézny chlapec, ktorý drží v ruke 

zákusky a klobásy),“ Sportko“ (štíhly chlapec s futbalovou loptou, ružové líca, 

vyšportovaná postava), 2 baliace papiere, fixky, perá, ceruzy, ovocné a zeleninové 

kompóty, šťavy, ovocie a zelenina, lavice. 

Vek : 6 – 10 rokov 

Čas   : 45 minút 

Počet žiakov : 10 – 20 žiakov 

Postup : Na tabuli sú pripnuté 2 plagáty, na ktorých sú nakreslení dvaja kamaráti 

Hamčo a Sportko. Kým Hamčo stále sedí doma pri počítači, alebo na schodoch 

pred panelákom a neustále sa napcháva sladkosťami, nemá žiadnych priateľov a 

potichučky priberá na váhe. Zatiaľ jeho jediný ozajstný kamarát Sportko, stále 

behá po dvore, naháňa futbalovú loptu, cvičí, jedáva veľa ovocia a zeleniny. 

Rozhodol sa, že spolu s nami pomôže svojmu priateľovi schudnúť a naučí ho,  ako 
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sa  má správne  starať o svoje telo. Žiaci sa  rozdelia  do 2 skupín, každá z nich 

dostane veľký baliaci papier, písacie pomôcky. 

1 skupina  - Hamčo:  rozdelia papier zvisle na polovicu. Na prvú - napíšu, čo robí  

nesprávne, prečo je taký obézny, aké jedlá preferuje, čo asi robí vo voľnom čase. 

Na druhú -  snažia sa mu pomôcť svojimi nápadmi, ako by sa mal stravovať, akým 

športom by sa mal venovať. 

2 skupina   - Sportko: opíšu jeho denný režim, akú stravu jedáva, aby bol zdravý, 

silný a vládal športovať. Snažia sa zostaviť jedálny lístok športovca – žiaka. 

Spoločná prezentácia vlastných postrehov a nápadov.  

Spätná väzba: Žiaci sami porovnávajú obidvoch chlapcov, rozprávajú čo je správne 

a čo nie. Spoločnými silami na tabuľu pripravíme jedálny lístok a tréningový plán, 

aby sme pomohli Hamčovi schudnúť. Poradíme si, ako uvariť jednoduché a zdravé 

jedlá aj bez pomoci dospelých. Pripravíme „švédske stoly zdravia“ -  z domu 

donesených ovocných a zeleninových kompótov, štiav a surovej zeleniny 

a ovocia. 

Hra: Žiaci so zatvorenými očami ochutnávajú rôzne druhy ovocia a zeleniny zo 

„švédskych  stolov “a snažia sa podľa chuti a vône uhádnuť ,čo je to. 

Vyhodnotenie:  Odmenou za dobrú prácu , za  skvelé nápady ako pomôcť bezradnému 

kamarátovi , je pre všetkých sladké ovocie a chutná zelenina, kompóty a čerstvá, 

zdravá šťava. 

 

3.1.6   Najslabšia myš 

 

Cieľ: Cítiť radosť z pohybu, formovať rozvoj vzájomnej solidarity, plánovite konať, 

ochraňovať druhého aj za cenu vlastnej prehry. 

Pomôcky: krieda alebo iné pomôcky na vytýčenie priestoru 

Vek: 6 – 10 rokov 

Čas: 10 – 15 minút 

Počet žiakov: do 25 žiakov 

Postup: Žiaci sú myši a postavia sa na rovnú čiaru nakreslenú kriedou, poprípade 

k stene miestnosti. Určia si medzi sebou jedného hráča, ktorého budú všetci 

ochraňovať vlastným telom, aj za cenu vlastnej prehry. Ten hráč bude „najslabšia 

myš“.  V strede hracieho poľa je hráč – „mačka“, jeho úlohou je chytiť čo najviac 
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myší. Najväčším úlovkom je práve „najslabšia myš“, ktorá keď je chytená, hra 

končí. Všetci hráči sa snažia prebehnúť z jednej strany miestnosti na druhú tak, 

aby ich nechytila mačka a ešte musia chrániť najslabšiu myš. Hra končí vtedy, ak 

mačka vychytá všetky myši, alebo najslabšiu myš. V úlohe mačky a najslabšej  

myši sa hráči striedajú, a tak sa dostávajú do pozícií – chráneného, ochrancu aj 

útočiaceho. 

Spätná väzba: Táto hra núti žiakov k spolupráci, kooperácii v skupine, ktorú si ako 

ochrancovia vytvorili, rozvíjať stratégie, ako dosiahnuť spoločný cieľ – a to 

ochranu „najslabšej myši“. Spoločný rozhovor po hre: -  odpovedajú na otázky: 

- V ktorej úlohe ste sa cítili lepšie- ako chránenec, ochranca alebo útočník? 

-  Aké pocity ste mali pri hre v rozličných úlohách? 

-  Ocitli  ste sa aj v bežnom živote v niektorej z týchto situácii, kde ste mali tie isté  

    pocity? 

-   Dokázali by ste niekomu pomôcť, ak by to potreboval ? 

-   Radi vediete celú skupinu, alebo radšej sa necháte viesť? 

Vyhodnotenie: Táto hra je zameraná hlavne na uvoľnenie organizmu, má priniesť 

deťom radosť  z pohybu. Nenásilnou a hravou formou si sami uvedomujú, že 

dokážu ochrániť  niekoho v nebezpečenstve, vedia spolupracovať v skupine 

a vytvoriť strategický plán na záchranu iného. Je to veľmi vďačná hra, ktorú sa 

deti rady hrajú. 

 

3.1.7  Cestujeme balónom 

 

Cieľ: Rozvíjať slovnú zásobu, komunikáciu, poznať vlastné hodnoty, vážiť si jeden 

druhého, vzájomne spolupracovať.. Vedieť sa v správnu chvíľu správne 

rozhodnúť, snažiť sa o vzájomný kompromis. Rozpoznať, čo je pre človeka pre 

život dôležité a bez čoho sa môže zaobísť. 

Pomôcky: koberec, kartónové obaly zo škatúľ, rôzne predmety podľa vlastného výberu, 

kartičky s nápismi predmetov, potravín, liekov, škodlivín, návykových látok.... 

Vek: 10 rokov 

Čas:  30 minút 

Počet žiakov: 3 aktívni žiaci, 10 a viac diváci 
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Postup:  Zo skupiny sa podľa dobrovoľnosti a aj daných schopnosti žiakov 

komunikovať, dokázať obhájiť a presadiť svoj názor, vyberú  3 žiaci  ako 

„cestovatelia v balóne“. Žiaci majú na koberci pripravenú maketu koša 

 teplovzdušného balóna (škatuľa z kartónu). Každý z nich si vylosuje, akého 

cestovateľa zahrá: 1) rád sa prejedá a je obézny – stále hladný, 2) rozmaznaný, má 

všetko čo len chce..,3) športovec. Každý z nich si môže so sebou do balóna zobrať 

všetko,čo len chce. Všetky predmety /aj kartičky s názvami/ si naukladajú do koša 

a môžu vzlietnuť. Žiaci si posadajú do kruhu okolo balóna a pozorne sledujú 

nakladanie tovaru. Všetci im pomáhajú nafúknuť balón (imitujú a napodobňujú 

fúkanie ústami do plachty balóna). Učiteľ zatiaľ hovorí sprievodné slovo, v 

krátkosti sa cestujúci sami opíšu, čo majú najradšej atď. Balón sa vzniesol a oni si 

vychutnávajú let. Zrazu balón začína klesať, lebo je preťažený a musia postupne  

vyhodiť skoro všetky veci. Teraz sa musia rozhodnúť, ktoré predmety a v akom 

poradí budú vyhadzovať, aby odľahčili balón. Každý začína obhajovať tie svoje, 

prečo práve  jeho musia ostať v koši a vyhodiť sa majú  iné – toho druhého. 

Vyhráva ten, ktorý ostatných  v balóne aj mimo neho presvedčí  o potrebnosti 

práve toho jeho predmetu, alebo potraviny. 

Spätná väzba:  Žiaci hneď reagujú a spolupracujú pri správnom výbere. Ak je výber 

spolužiaka podľa nich nesprávny, môžu ho ovplyvniť tým, že mu vysvetlia, prečo 

by mal konať inak. Na konci  inscenačnej hry nastáva beseda o tom, či konali 

správne, ako by sa zachovali ostatní na ich mieste. Hru môžeme opakovať a žiaci 

sa môžu striedať a porovnávať výber predchádzajúcich cestovateľov s novými. 

Vyhodnotenie:  V balóne by mali sedieť hráči približne rovnako výreční a rovnako 

schopní presadiť svoj názor. Pri presviedčaní ostatných sledujeme, ako sa hráči 

správajú, či presviedčajú  hlasným až agresívnym správaním alebo  pokojne a  

rozvážne. Hru môžeme obmieňať- zdravé a nezdravé potraviny, čo mi škodí, čo 

mi prospieva, záleží na fantázii učiteľa a tvorivosti žiakov. 

 

3.1.8 Cudzokrajné jedlá   

 

Cieľ: Rozvíjať predstavivosť, fantáziu, tvorivé myslenie, slovnú zásobu, 

komunikatívnosť. 

Pomôcky: písacie potreby, hárok papiera 

Vek: 8- 10 rokov 
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Čas: 20 minút 

Počet žiakov: 10 – 25 žiakov 

Postup: Navodenie atmosféry reštaurácie. Hráči sa rozdelia do dvojíc alebo do skupín, 

podľa počtu a vlastného výberu, alebo podľa dopredu určených pravidiel. Sedia za 

lavicou a tvária sa, že práve chcú obedovať v reštaurácii. Každá skupina dostane 

jedálny lístok v záhadnom  cudzom jazyku. Ak nechcú ostať hladní, musia si  

názvy jedál preložiť do slovenčiny. Napr. o-ta-le-me (omeleta), čia-pa- sle  liev-

po-ka (slepačia polievka), la-cin-pa-ky (palacinky). Obtiažnosť slov volíme podľa 

veku, slabiky nemusia byť spojené pomlčkou, aby to bolo náročnejšie. Skupiny  sa 

usilujú o to, ktorá z nich  si dokáže   objednať skôr  všetky jedlá v slovenskom 

jazyku. 

Spätná väzba: Žiaci potom sami vymýšľajú svoje jedálne lístky a predložia ich inej 

skupine k preloženiu. 

Vyhodnotenie: Táto hra rozvíja u detí predstavivosť, komunikatívnosť, slovnú zásobu, 

spoluprácu v skupine. Deti rady hrajú hry, v ktorých môžu napodobňovať 

správanie  dospelých pri rôznych činnostiach. Hru môžeme obmeniť a sťažiť tým, 

že miesto jedálneho lístka, im jedlá prečíta čašník (žiak) a oni musia, len podľa 

sluchu zistiť, aké to je jedlo. 

 

3.1.9 Obrázková doplňovačka  

 

Cieľ: Rozvíjať slovnú zásobu, tvorivé myslenie,  posilniť pozitívny vzťah k svojmu 

zdraviu, získať poznatky o zdraví hravou formou. 

Pomôcky: nakreslené obrázky s časťami ľudského tela, krieda, tabuľa, potreby na 

kreslenie, papier, obrázková doplňovačka (pozri príloha C) 

Vek: 7 – 10 rokov 

Čas: 30 minút 

Počet žiakov: 25 žiakov 

Postup: Doplň písmena podľa týchto znakov. Žiaci chodia postupne k tabuli a dopĺňajú  

miesto obrázkov písmenká, ktoré sú v tabuľke pod doplňovačkou. Napríklad na 

miesto obrázka  s ústami napíšeme písmenko A , obrázok s rukou- písmenko R. 

Žiaci sa pri tabuli striedajú, až kým neuhádnu celé znenie doplňovačky. 

Riešenie:“ Aby sa človek cítil príjemne, musia byť všetky jeho časti tela zdravé.“ 
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Spätná väzba: Žiaci majú vo dvojiciach pripraviť podobnú obrázkovú doplňovačku na 

tému ktorú im zadá učiteľ, alebo si ju zvolia sami.  

Vyhodnotenie: Je to veľmi obľúbená hra aj medzi staršími žiakmi, hlavne ak môžu 

vymýšľať vlastné doplňovačky a zadávať ich ostatným spolužiakom aj na 

ostatných hodinách ako motivačné a didaktické hry -  na úvod hodiny alebo pri 

opakovaní. 

 

 

3.1.10  Prešmyčky, štvorsmerovka, osemsmerovka 

 

Cieľ: Rozvíjať tvorivé a logické  myslenie, pohotovosť, rýchlosť, slovnú zásobu, 

upevniť vedomosti o ľudskom tele a správnej výžive.  

Pomôcky: tabuľa, krieda, vytlačené prešmyčky a smerovky na hárkoch papiera  

Vek: 7 – 10 rokov 

Čas: 15 minút 

Počet žiakov: 25 žiakov 

Postup: Žiakov môžeme rozdeliť do skupín, alebo budú pracovať vo dvojiciach, 

samostatne, podľa vlastného výberu alebo uváženia učiteľa a zloženia triedy. 

Pracovať na úlohách môžu na čas, alebo na prvého.  

 

 PREŠMYČKY: 

 

ČENIE FAJ    (fajčenie) 

DRAVÁ VAŽI  VÝZ   (zdravá výživa) 

GATYRECI    (cigarety) 

ZENILENA    (zelenina) 

KOLIK ALHO   (alkohol) 

GADRO    (droga) 

OŽOVANIETU   (otužovanie) 

ČIPONOKOD    (odpočinok) 

ZVIERAD    (zdravie) 

VITANÝMI    (vitamíny) 
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 ŠTVORSMEROVKA: 

 

Čítaj po riadkoch a nájdi 7 názvov ústrojov ľudského tela. Názvy vypíš. 

 

V M O Z O G N S R   

D C E Ú T O P Ľ Ú   

C A R Č R E V Á N   

É Ú Ž A L Ú D O K   

S T P E Č E Ň R O   

J O B L I Č K Y E   

 

Prečiarkni v orámčekovanej časti názvy ústrojov, 15 neprečiarknutých písmen tvorí 

tajničku. 

 

Slová z tajničky: mozog, srdce, pľúca, črevá, žalúdok, pečeň, obličky. 

 

Riešenie: VNÚTORNÉ ÚSTROJE 
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OSEMSMEROVKA  (Senková, 2002) 

 

 

Claire Raynerová Lepidlo  Tabak   Zuby 

Halucinácie  Obličky  Škola   Krv 

Chemikálie  Nikotín  Mozog   Jed 

Cigareta  Fajčiť   Decht   Moč 

Rakovina  Čpavok  Pivo   Dym 

Kvasinky  Bolesť   Smrť   Zlozvyk 

Alkohol  Reklama  Bábätko  Lieky 

Voda 

Riešenie: NENIČ SVOJE MÚDRE TELO 

 

Spätná väzba: Po vyriešení každej  zadanej úlohy, nastáva rozhovor o danej téme. 

Žiaci potom dostávajú úlohu, vymyslieť buď samostatne, vo dvojiciach alebo 

skupinách podobné typy úloh pre ostatných spolužiakov. 
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Vyhodnotenie: Pri týchto typoch úloh si žiaci precvičujú  a zdokonaľujú svoje logické 

myslenie, tvorivosť, flexibilitu, slovnú zásobu. Sú to veľmi vďačné aktivity, ktoré 

sa žiaci veľmi radi hrajú, ale aj tvoria nové. 

 

Kvízové otázky pre 1. stupeň ZŠ  

 
1.Medzi ovocie patrí: 
a) jablko  

b) mrkva 
c) cibuľa 

2.Do skupiny zelenina zaraďujeme: 

a) slivky 

b) hrušky 
c) papriky 

3.Strukovina je: 
a)  tvaroh 

b) hrach 

c) brokolica 

4.Medzi mliečne výrobky patrí: 
a)  jogurt 

b) uhorka 

c) ryža 

5.Potravinou rastlinného pôvodu je: 

a) saláma 

b) zemiak 

c) párky 

6.Potravinou živočíšneho pôvodu nie je:  
a) ryba 

b) ryža 
c) kura 

7.Zdraviu prospieva: 

a) ovocie, zelenina 

b) párky, saláma 
c) hranolky, torty 

8.Zdraviu neprospievajú: 

a) sladkosti 

b) jogurty 
c) ryby 

9.Ktorá desiata je zdravá? 

a) tvrdý syr, chlieb, jablko, čaj 

b) chipsy, limonáda 

c) párok, rožok, cukríky 

10. V chladničke uchovávame: 

a) múku 

b) syry 
c) cukor 

11.V mraziaku skladujeme: 
a) soľ 
b) zeleninu 

c) ryžu 

12.Denne by sme mali jesť: 
a) 2 – 3 krát 
b) 5 – 6 krát 

c) 6 – 7 krát 

13.Denne by sme mali vypiť: 
a) asi 2 litre tekutín 

b) asi i liter minerálky 

c) 1 liter tekutín 

14.Ovocie a zeleninu by sme mali jesť: 
a) 1x denne 

b) 2x denne 

c) 3x denne 

15.Mlieko nášmu telu dodáva: 
a) vápnik 

b) vitamín C 

c) vodu 

16.Zdrojom tukov je: 
a) ryža, paprika 

b) zemiaky, brokolica 

c) koláč, maslo 

17.Zdravšie je prijímať cukor: 
a) v cukríkoch 

b) v čokoláde 

c) v ovocí 
 

18.V surovom stave by sme mali jesť: 
a) zeleninu 

b) vajíčka 

c) mäso 
 

19. Pri varení na potraviny pôsobí:  

a) horúci vzduch 

b) voda alebo vodná para 
c) rozpálený tuk 

20. Pri smažení na potraviny pôsobí:  

a) voda alebo vodná para 

b) horúci vzduch 
c) rozpálený tuk 
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Odpovede na kvízové otázky pre 1. stupeň ZŠ 

1.   a) jablko 

2.  c) papriky 

3.  b) hrach 

4.  a) jogurt 

5.  b) zemiak 

6.  b) ryža 

7.  a) ovocie a zelenina 

8.  a) sladkosti 

9.  a) tvrdý syr, chlieb, jablko, čaj 

10. b) syry 

11.  b) zeleninu 

12.  b) 5 – 6 krát 

13.  a) asi 2 litre tekutín 

14.  c) 3x denne 

15.  a) vápnik 

16.  c) koláč, maslo 

17.  c) v ovocí 

18.  a) zeleninu 

19.  b) voda alebo vodná para 

20.  c) rozpálený tuk 
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