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Ciele záujmového útvaru - ŠIKOVNÁ VčielkA 

MAJA 

 

- v rámci krúžku - Šikovná včielka Maja - sa deti učia aktívne využívať svoj 

voľný čas, 

- rozvíjať zručnosť, fantáziu, prácu s rôznym materiálom , 

-cieľom sú také činnosti, pri ktorých získavajú kladný vzťah k ručným prácam 

podľa svojho záujmu, 

- deti sa učia vyrábať rôzne výrobky z prírodných a odpadových materiálov, 

získavajú a rozvíjajú si vzťah k prírode a zvieratám , 

-pracujeme s rôznymi technikami a s pracovnými postupmi umožňuje rozvíjať 

ich tvorivosť, 

-cieľom je aj správne používanie pracovné nástroje a pomôcky,zostavovanie 

modelov podľa predlohy a vlastnej predstavy detí,upevňovať základné 

hygienické návyky a sebaobslužné zručnosti,rozvíjanie jemnej motoriky, cit pre 

krásu, ale aj vedieť obdarovať svojich blízkych. 

 

 

 

 

 



 

 

Časovo-tematický plán 

 

September 

1. Ovocie z ryže. 

2. Strom-farby a krásy jesennej prírody. 

3. Strom zo strukovín 

4. Jesenná príroda-tlač korku a listy. 

 

Október 

1. Obraz -  príprava zo slaného cesta. 

2. Fotorámček – práca z odpadového materiálu. 

3. Zeleniny vo flašiach – zavárame z farebného papiera. 

4. Listy – príprava z tekvíc. 

 



 

November 

1. Žirafa – práca  z toaletným papierom. 

2. Mikuláš – kašírujeme /PET/ 

3. Mikuláš – dokončenie. 

4. Adventný veniec – príprava z farebného papiera. 

 

December 

1. Vianočné ozdoby-motívy podľa výberu detí. 

2. Príprava tanca na stretnutie s Mikulášom. 

3. Vianočný stromček. 

 

Január 

1. Zimná krajina-príprava koláža. 

2. Varíme-čaj-umývanie riadu-samoobslužné činnosti. 

3. Dekoratívne práce-rozvíjanie estetického cítenia detí. 

4. Šitie – zašívanie gombíkov. 

 

 

 



 

Február 

1.Valentínsky darček-príprava obrázky z ryže. 

2.Hra s farbami-maľovanie s štetcom. 

3. Základné kroky 2 moderného tanca. 

4. Základné kroky 2 moderného tanca. 

 

Marec 

1. Kužeľová sliepočka - vyrábame z farebného papiera. 

2. Vajíčko zo skladaného papiera. 

3. Vajíčko s lepením cestovín. 

4. Veľkonočné ozdoby- strihanie, lepenie,maľovanie. 

 

Apríl 

1. Veľkonočné ozdoby- strihanie, lepenie,maľovanie. 

2. Jarné kvety - strihanie po línii a lepenie papiera. 

3. Veselé vtáčiky-chráňme vtákov! 

4. Motýľ – príprava z farebného papiera. 

 

 

 



 

Máj 

1.Srdiečko-prekvapenie pre mamičku- zhotovenie dekoratívneho predmetu. 

2. Hra s farbami-rozfúkanie farby. 

3. Kvitnúci strom-maľovanie stromu-farby jarnej prírody. 

4. Práca s priadze grafikou-kombinovaná technika kresby a šitia. 

 

Jún 

1. Slniečko – koláž z rúk. 

2. Príprava náramkov z korálikov- podľa výberu a vlastnej predstavy žiakov. 

3. Príprava retiazky z korálikov- podľa výberu a vlastnej predstavy žiakov. 

4.Výstava práce žiakov. 
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