
„JAZYKOVO LITERÁRNY KRÚŽOK „ 

Materská škola, 919 04 Lošonec 173 
Vypracovala: Ivana Lantošová 

Školský rok: 2019/2020 
 

Časový harmonogram: začíname od októbra šk. r. 2019/2020, každý párny utorok, od 14,30 

hod. do 15,15 hod. 

Miesto realizácie: trieda materskej školy 

Zodpovedná osoba: Ivana Lantošová 

Poplatok: 0€ 

Požiadavky a zabezpečenie: pohodlné oblečenie zabezpečia rodičia, pitný režim 

a materiálne pomôcky zabezpečí vedúca krúžku podľa konkrétnej činnosti. Vedúca krúžku, 

rodičia i deti sú oboznámené s bezpečnostnými predpismi. 

Deti: podľa záujmu, na základe informovaného súhlasu zákonných zástupcov (§28 ods.17 
školského zákona) a po dohode so zriaďovateľom 
 
Hlavný cieľ:  prostredníctvom rozmanitých aktivít rozvíjať 

• Pohyblivosť artikulačných orgánov (pery, jazyk, podnebie, 
• slovnú zásobu,  
• súvislé vyjadrovanie, 
• zreteľnú a správnu výslovnosť, 
• gramatickú správnosť hovorených prejavov, 
• schopnosť počúvať s porozumením. 

 
Obsah:   
Jazykové hry s hláskami, slabikami, slovami a vetami. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Plán činnosti krúžku 

OKTÓBER 
Predstavím deťom nový krúžok a oboznámim ich s jeho náplňou. 

• MOTIVÁCIA: predstavím deťom maskota krúžku „Zajka Japi“ , s ktorým si budeme 
precvičovať jazýček, budeme sa učiť pekne rozprávať, rôzne básničky a riekanky. 

ROZCVIČKA:  
• Súvislý pomalý nádych, súvislý pomalý výdych – s artikuláciou FFF, ŠŠŠ. 
• Vietor suší bielizeň – fúkanie do papierových listov, ktoré drží dieťa pred sebou. 
• Veselý jazyk: „Žil jazyk vo svojom domčeku. Prebudil sa a poobzeral sa. Vyzrel za 

vrátka /jazyk sa vysúva von z ústnej dutiny/, pozrel sa hore, či svieti slniečko /konček 
jazyka sa dvíha dohora/, potom pozrel dolu, či nie je na zemi mláka /konček jazyka sa 
spúšťa dolu/. Zapáčilo sa jazyku na ulici a zachcelo sa mu poprechádzať /konček 
jazyka sa „uhýba z cesty“ vpravo, vľavo, hore, dolu/. Unavil sa jazyk a rozhodol sa 
zajesť si. A začal piť mlieko ako mačička /príslušné pohyby jazykom/. Najedol sa, ale 
pery zababral mliekom. Očistil si pery, najprv hornú, potom dolnú /olizovanie hornej 
a dolnej pery končekom jazyka/. Potom si očistil zuby, horné i dolné /olizovanie 
zubov/. Keď všetko urobil, opäť sa šiel pohrať. Uvidel hojdačku a začal sa na nej 
hojdať /dvíhanie a spúšťanie lopatovito položeného jazyka k hornej i dolnej pere/ 
hore – dole, hore – dole, stále vyššie a vyššie /postupne dvíhať vysunutý jazyk k nosu 
a spúšťať k brade/. Prestal sa hojdať a rozhodol sa zajazdiť si na koni /mlaskať 
končekom jazyka na tvrdom podnebí/. Ustal jazyk a odišiel do svojho domčeka späť. 
Zatvoril vrátka /jazyk rozložiť v ústach a zatvoriť pery/. 

HLAVNÁ ČASŤ: aktivita- „Danka a Janka“ 
• Počas čítania textu zapájať deti otázkami napr. „Čo mohol potôčik povedať Danke? Čo 

sa asi stalo ďalej? Kam mohol zmiznúť sandál? ...“ 
Hry so slovami:  
• tvoriť zdrobneniny slov vybraných z textu (výlet-výletík, motýľ-motýlik ...) 
• tvoriť množné číslo slov vybraných z textu (ponožka- ponožky potok-potoky...) 

ZÁVER: deti si vyfarbili omalovánku zajka Japi 
 

• MOTIVÁCIA: básnička „Jazýček šikovníček“ + zajko Japi 
ROZCVIČKA:  

• pískanie /našpúliť pery/ - príprava pre hlásky u,o,č,š,ž 
• Sloníky: obrázok  slona, „ Deti, vidíte, aký má slon chobot? Kto z vás môže vysunúť 

pery ako chobot? /Deti vysúvajú pery pri zovretých čeľustiach./ A teraz naše sloníky 
budú „piť vodu“ svojimi chobotmi /pri vdychu „pijú vodu“/. Nabrali vodu a teraz sa 
polievajú. Zodvihnite chobot dohora.“ /Pri výdychu púšťať vzduch cez stisnuté zuby/. 

• syčíme ako lokomotíva /zuby k sebe, našpúliť ústa/ -ššš 
HLAVNÁ ČASŤ: aktivita- „Hruška“  
Hruška, hruške šušká, máme plné brušká. 

• Slová a obrázky začínajúce na „š“: šál, šiška, šampón, škola, šašo ... 
ZÁVER: grafomotorické cvičenie spojené s riekankou: voľné krúženie, menší a väčší 
kruh vytvoria hrušku. 

• MOTIVÁCIA: básnička „Jazýček šikovníček“ + zajko Japi 
ROZCVIČKA: podľa obrázkov s mimoňmi, + hláska s- sa, se, si, so, su, asa,ese, isi, oso, 
usu. 



HLAVNÁ ČASŤ: aktivita- „Stonožka“ 
Podľa obrázkov hľadať slová na hlásku „S“ 
Sususu-sususu, sadla si na terasu. 
Sisisi-sisisi, číta si časopisy. 
Sasasa-sasasa, nožičkami natriasa. 
Sesese-sesese, keďže býva pri lese. 
Sososo-sososo, vybehne len na boso. 
ZÁVER: grafomotorické cvičenie spojené s riekankou: voľné krúženie, 5 kruhov 
vytvorí stonožku. 
 

NOVEMBER  

• MOTIVÁCIA: básnička „Jazýček šikovníček“ + zajko Japi 
ROZCVIČKA: podľa obrázkov s mimoňmi 
HLAVNÁ ČASŤ: aktivita- „Skáče žaba po blate“ 

• Slová na K 
• Básnička: „Skáče žaba po blate, kúpime jej na gate. Na aké na také na zelené 

strakaté. Skáče žaba cez mláky, kúpime jej na traky. Aké sú, také sú, gate jej však 
ponesú.“ 
ZÁVER:  

• Zacvičíme si so žabkami 
Leťte ako lietadlo- „Čáry-máry, ententiky, letí žabiak do Afriky. Letí, letí od rána, 
navštíviť chce bociana.“ 
Skáčte ako žabka- „Jeden žabka okatá, skočila dnes do blata. Hop a skok a hop a skok, 
skáče až ju bolí bok.“ 
Ťapkajte rukami- „Ťap-ťap, ťap-ťap, ťapušky, ťapká žabka na mušky. Ťap-ťap, ťap-ťap, 
takto veru, chce mať mušky na večeru.“ 
Točte sa dokola- „Dokoola sa žabka točí, do vysokej trávy skočí. Vrť sa žabka, toč sa, 
toč, do rybníčka rýchlo skoč.“ 
Dupte nôžkami- Dupe žabiak dupi-dupi, nie je múdry ano hlúpy. Je tak akurát, každý 
ho má takto rád.“ 
Pršte prstami- Padá, padá dážď, nemá žabka plášť. Za kvapkou si kvapka sadá, žabka, 
tá má dáždik rada. 

• Grafomotorické cvičenie: pracovný list-ako skáču žabky? 
 

• MOTIVÁCIA:  málo detí 
ROZCVIČKA  
HLAVNÁ ČASŤ: aktivita- „ 

             ZÁVER: 

 

DECEMBER 
• MOTIVÁCIA: básnička „Jazýček šikovníček“ + zajko Japi 

ROZCVIČKA: podľa obrázkov s mimoňmi 
HLAVNÁ ČASŤ: aktivita- „Jedlička“ 
„V hlbokej doline, v hustej tmavej hore , som sa ja jedlička malá narodila. Ale som 
smutná uplakaná! 



„Prečo tak plačeš jedlička, prečo tak smútiš maličká. Slzy sa tlačia do očí, smútok ti 
vôbec nesvedčí.“ 
„Ako by som neplakala, ako by som nesmútila, veď som malá, krivá, veď som chudá. 
Nikdy zo mňa nebude vianočný stromček, nikdy ku mne nepoložia vianočný darček.“ 
„Každý má nejakú chybičku, hoci len malú, maličkú. Niečo spolu vymyslíme, pekne si 
ťa ozdobíme...“ 
Zapamätať si text básničiek a postupne ich samostatne prednášať so správnou 
výslovnosťou, pomaly a zreteľne. Uplatniť básničky  v dramatizácii scénky o jedličke 
a spojiť ich s pohybom, príp. iným tvorivým estetickým prejavom. 
ZÁVER: ozdobovanie vianočného stromčeka 
 

• MOTIVÁCIA: básnička „Jazýček šikovníček“ + zajko Japi 
ROZCVIČKA: podľa obrázkov s mimoňmi 
HLAVNÁ ČASŤ: aktivita- „ 
Pri opakovaní hudobno-literárneho portfólia s vianočnou tematikou precvičovať 
hovoridlá. Napodobňovať a nacvičovať plynulé prechádzanie do hlasových polôh 
s rôznou intenzitou (recitovať/rozprávať šeptom, ticho, polohlasne, nahlas), výškou 
(jemným vysokým, hrubým hlbokým hlasom), farbou a moduláciou hlasu (smutno, 
veselo, nahnevane) a slovne identifikujú tieto polohy hlasu prostredníctvom rôznych 
asociácií (čo im taký hlas pripomína?). 
ZÁVER:  

 

JANUÁR 

• MOTIVÁCIA: básnička „Jazýček šikovníček“ + zajko Japi 
ROZCVIČKA: 

• s hláskou S: „ssssssssssssssss“, s-s-s-s-s-s, SA, SE, SI, SO, SU, AS, ES, IS, OS, US, ASA, 
ESE, ISI, OSO, USU 

• Hláska S na zač. slova: sane sako, sedem, sen, sito, silák, sype, signál, sokol, sobota, 
socha 

Hláska S v strede slova: kosa, misa, vesta, mäso, koleso, kostol, heslo, veslo, 
gesto, mesto, cesto 
Hláska S na konci slova: pes, dnes, hus, pás, ananás, atlas, klas, vás, nás, uhas, 
autobus 

HLAVNÁ ČASŤ: aktivita- „ Veselá správa“ 
Riekanka: VESELÁ SPRÁVA. SNEH SA SYPE, SIPÍ HUS, ODNESIEM SI SNEHU KUS. 
OČISTÍM SI V SNEHU PERIE, NECH SA EŤE VIACEJ BELIE. 
ZÁVER: - vyhľadať v texte tlačenom veľkými tlačenými písmenami všetky S. 

                           -dokresliť na papier S (hada) rôznych veľkostí 

    
FEBRUÁR 

• MOTIVÁCIA: básnička „Jazýček šikovníček“ + zajko Japi 
ROZCVIČKA:  

• podľa obrázkov s mimoňmi 
• s hláskou Š: šššššššššššš, š-š-š-š-š-š-š-š, ša, še, ši, šo, šu, aš, eš, iš, oš, uš, aša, eše, iši, 

ošo, ušu 
HLAVNÁ ČASŤ: aktivita- „Šašo Jašo“ 



 
Šašo Jašo ušatý,  
kúpil látku na šaty.  
Šašo si chcel šaty šiť,  
nenašiel však šedú niť. 
Šepkal šašo do uší,  
všetkým čo sa nesluší.  
Z košíka si šišky vzal,  
zašpinil si šedý šál. 
 
ZÁVER: omaľovanka šaša 

 

• MOTIVÁCIA:                      ................Jarné prázdniny.................. 
ROZCVIČKA  
HLAVNÁ ČASŤ: aktivita- „ 
ZÁVER: 

 

MAREC 

• MOTIVÁCIA: básnička „Jazýček šikovníček“ + zajko Japi 
„Pláva kačka po jazere“ spev a dramatizácia 
ROZCVIČKA:  
Pery- otvárame a zatvárame ústa ako rybky 
Jazyk- jazýček je autíčko a naše pery jeho cestička, akože máme v ústach cukrík-jazyk- 
a ukrijeme si ho v ľavom/pravom líčku, medzi hornými/dolnými zubami a perami 
Zuby- mucha bzzz, had ssss 
Dýchanie- vietor suší bielizeň- fúkanie do stúh, smejeme sa ako deti hi-hi-hi, ako muži 
ho-ho-ho 
HLAVNÁ ČASŤ: aktivita- 1.  „Čo sa zmenilo“, 2. „Mamička kúpila“ 
• Makety ovocia 8-10 kusov, deti sa na ne pozrú, pomenujú, potom ich zakryjem 

a jednu zoberiem, po odokrytí deti hádajú čo chýba. 
• Makety ovocia, deti hovoria vetu „ Mamička kúpila mrkvu, Mamička kúpila 

mrkvu, papriku. Mamička kúpila mrkvu, papriku, jahody. Postupne predmety 
pribúdajú a deti musia zachovať poradie a všetky zopakovať a vyslovovať správne. 

ZÁVER: báseň-  
„ Sťažuje sa kačke mačka,  
pokazila sa mi práčka.  
V potôčiku musím prať,  
labky, kožuch namáčať.  
Čože? čože? Vraví kačka.  
V dnešnej dobe prať je hračka.  
Do práčovne odnesiem, 
čisté, suché prinesiem.“ 

Činnosť krúžku prerušená až do konca školského roka z dôvodu nariadeného 

prerušenia prevádzky MŠ (COVID 19). 


