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/pieseň/          Bim, bam   

Bim bam, bim bam, spadla vločka snehová, 

bim bam, bim bam, zobudila medveďa, 

vstávaj medveď bim, bam, bom, 

zober sane a choď von ! 

Medveď sa však naľakal, že on veru privčas vstal, 

obrátil sa, zavrel dom a ďalej spal bim, bam, bom. 

 

Snehová vločka  /báseň/ 

Prižmúrim očká, nastavím dlane,  

snehová vločka sadne mi na ne. 

A potom ešte nastavím noštek,  

snehová vločka dá mi naň božtek. 



 



 



           O vtáčikoch    /pieseň/ 

Sedí vrabec za komínom, smutne čviriká, 

tlačí sa mu pod krídielka zima veliká. 

/:Nezobol od rána, ani máčny mak, 

nuž ho deti neboráka nenechajme tak.:/ 

Pozrite sa milé deti, na malú sýkorku, 

sedí ona učupená u nás na dvorku. 

/:Nasypme jej deti, odrobiniek pár, 

nech si ona trošku zobne, ďaleko je jar.:/ 

 

 



 



Zahrajte sa:   Prišla zima do lesa 

Rozprávač: Kde bolo, tam bolo bol raz jeden les. V tom lese bol brlôžtek a v tom brlôžteku býval 

medveď Mišo, ktorý sa práve ukladal na zimný spánok. Keď mu už sníček sadal na viečka , zrazu ktosi 

zaklopal……( V brlôžku sedí medveď a drieme. K domčeku príde líška a klope….) 

Líška : Ťuki, ťuki, kto tu býva ? Kto na zimu pritúli ma? Ťuki , ťuki, ťuki, ťuk, mráz už ide z hôr a lúk. 

Medveď : ( pretiera si oči …) Kto je vonku ? Kto to ťuká ? Kto sa to chce dostať dnuká ? 

Líška : To som ja, Líštička – Kmotrička. Zima je už v chotári. Pritúliš ma do jari ? 

Medveď : Miesta je tu dosť a dosť, vojdi, líška, si môj hosť. ( líška vojde k medveďovi a spievajú ) 

♫ Prišla zima do lesa, sneh z oblakov sype sa, plno ho je v chotári, budeme spať do jari. 

( líška a medveď zaspávajú, vtom niekto zaklope ) 

Žabka : Ťuki, ťuki, kto tu býva ? Kto na zimu pritúli ma? Ťuki, ťuki na vrátka, otvárajte zvieratká ! 

Medveď a líška : Kto je vonku ? Kto to ťuká ? Kto sa to chce dostať dnuká ? 

Žabka : To som ja, žabka Kvákalka. Zima je už v chotári, pritúľte ma do jari. 

Medveď a líška : Miesta je tu dosť a dosť, vojdi, žabka, si náš hosť. 

♫ Prišla zima do lesa, sneh z oblakov sype sa, plno ho je v chotári, budeme spať do jari. 

Ježko : Ťuki, ťuki, kto tu býva ? Kto na zimu pritúli ma? Ťuki, ťuki na vrátka, otvárajte zvieratká ! 

Zvieratká : Kto je vonku ? Kto to ťuká ? Kto sa to chce dostať dnuká ? 

Ježko: To som ja, Ježko Pichľavý kabátik. Zima je už v chotári, pritúľte ma do jari. 

Zvieratká : Miesta je tu dosť a dosť, vojdi, ježko, si náš hosť. 

♫ Prišla zima do lesa, sneh z oblakov sype sa, plno ho je v chotári, budeme spať do jari. 

( zvieratká zase zaspávajú a znova ich vyruší klopanie na dvere… ) 

Veverička : Ťuki, ťuki, kto tu býva ? Kto na zimu pritúli ma? Ťuki, ťuki na vrátka, otvárajte zvieratká ! 

Zvieratká: Kto je vonku ? Kto to ťuká ? Kto sa to chce dostať dnuká ? 

Veverička : To som ja, Veverička Ryška. Zima je už v chotári, pritúľte ma do jari. 

Zvieratká : Miesta je tu dosť a dosť, vojdi, Ryška, si náš hosť. 

♫ Prišla zima do lesa, sneh z oblakov sype sa, plno ho je v chotári, budeme spať do jari. 

Rozprávač : A tak zvieratká spali až do samej jari. A keď prvý jarný lúčik zaklope na vrátka, zobudia sa 

a budú sa tešiť novému slniečku. 

 



 

 



Rozprávka ako darček –  Snehuliačik Máčik 
Vonku sa poriadne zozimilo, ráno už na okne vidno prvý mráz. Stromy dávno zhodili svoje listy, aby sa 

pripravili na zimný spánok, rovnako ako veľký medveď, veveričky alebo malý ježko. Deti sa už nevedia 

dočkať, kedy napadne prvý sneh. A veru tak, jedného studeného rána začal poletovať prvý sneh. Vločky sa 

jemne vznášali k zemi a vietor ich tak rozfúkaval, že to vyzeralo, akoby tancovali. 

A veru tancovali. Tešili sa na deti. Jedna vraví druhej: 

„Drž sa pri mne. Keď prídu deti spravia si z nás guľu, a budú nás hádzať tak že budeme lietať ako strely. Budeš 

vidieť, aké dokážeme byť rýchle a pevné.“ 

Druhá vločka sa náramne potešila, a privolala k sebe aj ďalšie kamarátky vločky, ktoré mali rady rýchlosť.       

O niečo ďalej sa ďalšie vločky spoločne dohadujú: 

„Vidíte tam tie deti? Ony z nás určite niečo postavia“ hovorí jedna vločka s nadšením. „Ja by som chcela aby    

z nás urobili obrovský krásny hrad“, hovorí druhá. 

„Ja chcem aby z nás urobili snehuliaka“ povedala ďalšia vločka, na čo ostatné s radosťou súhlasne vykríkli: 

„Áno, to je nápad! Pochytáme sa za ruky, budeme sa spoločne gúľať a urobíme snehuliaka.” 

Ako sa tak začali spoločne k sebe tlačiť, jednej z nich napadlo: „Ale taký snehuliak musí byť pevný, aby dlho 

vydržal robiť radosť všetkým deťom, ktoré pôjdu okolo. Ja teda pôjdem nabok, aby ma detské ruky rozpustili na 

vodu, a keď zmrznem, urobím vám ochranu, aby ste sa dokázali dlho držať pokope.“ 

Na to sa ozvali aj iné vločky: „Výborný nápad, aj my chceme chrániť to, čo z nás deti vytvoria. Neprekáža nám, 

keď sa roztopíme a stratíme svoju krásu. Miesto toho získame silu pre vás všetky.“ 

Vločky sa od vzrušenia a radosti nevedeli dočkať, kedy dopadnú na zem, kde ich už čakali natešené deti. A ich 

želanie sa  im aj rýchlo  splnilo. Deti začali gúľať najskôr jednu veľkú guľu, potom druhú a za tou hneď tretiu, 

najmenšiu zo všetkých. Mali medzi sebou aj silných pomocníkov, ktorí im pomohli postaviť gule na seba. 

Vločky si všimli, že deti si pomáhajú podobne ako ony. 

Dve deti gúľajú, tri deti dvíhajú jednu guľu na druhú a  tie najmenšie gule šúchajú a hladkajú, aby boli krásne 

hladké. Jedno dievčatko donieslo mrkvu na nos, druhé zase gaštany na oči, a takto každý priložil ruku k dielu. 

A o čo viac sa z toho deti radovali, o to viac boli aj vločky krajšie a silnejšie. Netrvalo dlho a na snehu hrdo stál 

krásny snehuliak s červeným nosom. Deti sa z neho veľmi tešili a ukazovali rodičom akého krásneho 

snehuliaka spoločne postavili. 

Vločky si začali medzi sebou pošepkávať, ako by sa snehuliak mohol volať. 

„Snehuliakov je veľa, každý je niečím krásny. No my by sme mohli dať tomu nášmu meno, ktoré bude vystihovať 

to, že všetky držíme spolu.“ A do toho sa ozvala malá vločka na brušku, vyhladená od detských rukavičiek: 

„Čo keby sa volal, snehuliačik Máčik?“ 

„Snehuliačik Máčik? A to ako s nami súvisí?“ začudovala sa druhá. „Máčik preto, lebo je taký pevný a odolný 

vďaka našim odvážnym kamarátkam vločkám. Nechali sa roztopiť, keď ich hladili teplé rúčky detí a tak sme 

mohli primrznúť jedna k druhej” vysvetlila malá vločka. 

Ostatné vločky sa len ticho zamysleli a potom najstaršia z nich prehovorila: „Máš pravdu, naše odvážne 

kamarátky síce s nami už viac neprehovoria, kým sa znovu nepremenia na vločky, no takto budú vedieť, že stále 

na ne myslíme. Máčik je krásne meno. Z jedného zrnka maku makovníček nebude, ale keď sa makové zrnká 

spoja a budú všetky pekne pokope, maminka makovník upečie raz-dva. 



 A tak je to i s nami vločkami, keby sme chceli byť každá sama, nikdy z nás deti snehuliaka nepostavia. Odteraz 

sme teda súčasťou snehuliačika Máčika.“ 

A tak snehuliačik Máčik vydržal celú zimu a tešil všetky deti, ktoré okolo neho pobehovali, guľovali sa, aj 

sánkovali. A keď prišli jarné dni, všetky vločky sa spokojne roztopili, lebo vedeli, že keď príde ďalšia zima, 

znovu sa premenia na vločky a budú opäť s radosťou padať na zem s netrpezlivým očakávaním, čo z nich deti 

vytvoria nabudúce. 

KONIEC 

Ponaučenie: Tie najdôležitejšie veci okom neuvidíš, ale srdcom.  

Otázky pre detičky: 

1. Viete, prečo je dôležité navzájom si pomáhať? 

2. Viete, čo je súdržnosť? 

3. Máte dobrý pocit, keď niekomu pomôžete? 

4. Ako pomáhate rodičom, kamarátom? 

 

 



Naši snehuliaci 

 

Stavanie snehuliakov 

Deti s radosťou postavili 
krásnych snehuliakov a zahrali 

sa zimné hry. Rozvíjali si 
motorické zručnosti, posilňovali 
priateľstvo a spolupatričnosť pri 

spoločnej hre. 

* * * 

 

Postavím si snehuliaka  

na najbližšom brehu, 

postavím si snehuliaka  

z bielučkého snehu. 

Jedna guľa, druhá guľa,  

tretiu na vrch dám 

a už stojí snehuliačik  

a už stojí tam. 

 

 

 



Z i m a   je krásne ročné obdobie,  

ktoré k nám prichádza každý rok  

v rovnakom čase ako mávnutím čarovného prútika.  

Krajina sa premení na  rozprávku.  

Nádherné snehové vločky a trblietajúci sa ľad  

rozbúcha srdce nejedného človeka. 

 

Deti sa guľujú, sánkujú, lyžujú a stavajú snežných človiečikov –  

snehuliakov, s mrkvovými nosmi a farebnými šálmi. 

 

Zima je najlepší čas na návrat do detstva.  

Keď sneží, cítime sa znova ako deti. 

   

 


