
Najskôr si môžete trošku zacvičiť – najlepšie každý deň!  
 
- môžete s mamičkou, oteckom, súrodencom, babičkou... ísť ráno, ale aj popoludní na krátku  
  prechádzku a môžete si aj zabehať,  
- niekto doma Vám môže pustiť Vašu obľúbenú pesničku, môžete si zatancovať, alebo tak  
  ako to robíme v škôlke - zahrať sa na sochy (pri   zastavení hudby sa deti zastavia a stoja ako  
  sochy) – môže to byť napríklad pieseň z YouTube :   
  https://youtu.be/h_NlP5-KU_k   - Miro Jaroš, PRÍDE  MIKULÁŠ 
- môžete vyskúšať naučiť mamičku, otecka... cviky, ktoré ste sa naučili v škôlke. 
 
 
Precvičme si jazýčky! 
Čerti nevedia hovoriť našou rečou, pokúsime sa naučiť niečo z ich reči, pritom sa možno aj 
zasmejeme: 
 
ČERTIA  REČ: 

- bl – bl, bl – bl, bl – bl, bl – bl, bl – bl... 
- budliky - budliky, budliky – budliky... 
- brbli – brbli, brbli – brbli.... 
- bla – bla,  bla – bla... 
 

 
Pre Mikuláša sa deti, ktoré v škôlke nechýbali, začali učiť básničku aj pesničku, 
zopakujte si ich.  
 
báseň:   PRIVÍTANIE MIKULÁŠA 
Vitaj, vitaj, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš? 
Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký? 
Celý rok sme poslúchali, aj uši si umývali. 
Žiaden z nás sa nebil veru, na kolene nemal dieru. 
Tak ako sme sľúbili, všetci sme sa ľúbili. 
Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,  
nikto z nás už čakať nechce! 
 
pieseň:   MIKULÁŠKU, DOBRÝ STRÝČKU 
Mikulášku, dobrý strýčku 
modlím sa ti modlitbičku. 
Zlož tú svoju plnú tašku, 
daj nám z tvojich darov trošku, 
kus koláča makového, 
či koníka medového. 
Vedˇ ty svätý Mikuláš, 
veľa dobrých darov máš.  
 
Táto pieseň je aj na YouTube:   https://youtu.be/ww8bu_dEfJo 
Keď sa tieto básne a piesne naučíte, môžeme nimi spoločne potešiť Mikuláša, ktorý 
k nám zavíta v pondelok 06.12.2021. 

https://youtu.be/h_NlP5-KU_k
https://youtu.be/ww8bu_dEfJo


Komunikačná  a poznávacia aktivita – môžete si pozrieť rozprávkové príbehy 
z YouTube, v ktorých sa o Mikulášovi všeličo dozviete: 
 
https://youtu.be/k2BbBtx_kLo     - PRIŠIEL SVÄTÝ MIKULÁŠ    
https://youtu.be/9-M0b9ttxcE  - AKO TO BÝVALO NA MILKULÁŠA  
 

Po dopozeraní rozprávky, môžete rodičom prerozprávať dej rozprávky a oni Vám zasa môžu 
rozprávať o tom, ako si pamätajú Mikuláša z detstva. Môžete sa porozprávať aj o výzore 
a povahových vlastnostiach čerta, anjela a Mikuláša a určite sa dozviete aj kedy prichádza  
(6. decembra). 
A ešte niečo od nás: 
 
Životopis svätého Mikuláša 
Rodičia sv. Mikuláša boli vznešeného pôvodu, no dlho boli bezdetní. Preto sa modlili k Pánu 
Bohu, aby im požehnal dieťa. Pán Boh ich prosbu vyslyšal a narodil sa im chlapec, ktorému 
dali meno Mikuláš. Bolo to asi v roku 270.  
Mikuláša rodičia vychovávali k poslušnosti, láske, zbožnosti a štedrosti. Po ich smrti počas 
morovej epidémie, rozdal Mikuláš celý majetok chudobným. Jeho čnosť štedrosti vzrástla, 
keď sa stal biskupom.  
Asi najznámejším skutkom sv. Mikuláša je ten, keď zachránil tri chudobné dievčatá. 
Nemohli sa vydať, pretože ich otec nemal peniaze na veno. Sv. Mikuláš im vtedy dal v noci 
tri mešce s peniazmi, aby sa mladé devy mohli vydať.  
No píše sa aj o iných skutkoch sv. Mikuláša – napríklad oslobodil nevinných, na smrť 
odsúdených dôstojníkov, od mesta odvrátil hlad. Sv. Mikuláš bol mimoriadnou osobnosťou 
a preto sa úcta k nemu veľmi rozšírila.  
Takže z tohto príbehu sme sa dozvedeli, prečo je aj dnes Mikuláš taký štedrý... 

 

Nasledujú pracovné listyktoré Vám môžu rodičia vytlačiť. Najskôr si precvičte ruku 
a prsty, nezabudnite na správne držanie ceruzky, alebo farbičky. Obrázky si aj 
vymaľujte a potom prineste do škôlky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/k2BbBtx_kLo
https://youtu.be/9-M0b9ttxcE


Najskôr grafomotorické prvky – ČERTOVE ROHY 

 
 
 
 
 
 
 
 



A teraz počítame... 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Na záver budeme tvoriť. Môžete si vyrobiť ľubovoľného Mikuláša, Čerta, balíček... 
Niektoré Vám tu ponúkame, ale môžete si vymyslieť s rodičmi:  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Hotové dielka si prineste do škôlky, potešíte nimi MIKULÁŠA!!!! 
Poslúchajte rodičov a nech sa čo najskôr stretneme v škôlke! 
  
Tešia sa na Vás pani učiteľky: JANKA, JANKA, HANKA a MIŠKA 
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