
SÚBOR SLOV A VIET K DIDAKTICKÝM HRÁM 
                                                    /návod k hrám nájdete v metodickej príručke/ 
ŠAŠOVINKY 1 
V školskej taške mám.... 

 

MISU SOVU OSU 

KOZU LAVICU PIVO 

SITO KOSU VÍNO 

HADA SALÁMU LASICU 

VODU NOHAVICE SENO 

FIGU 
BOROVÚ 

RUKAVICE PIJAVICU 

RAKA RYBU RUŽU 

CIGARETY LOPATU BÁBIKU 

SÓJU KOLÁČE PANÁKA 

PAPAGÁJA PALICU PERO 

MOTYKU PERINU KOMÁRA 



LANO SOKOLA JAHODY 

ŽABU CERUZU POHÁRE 

MALINY SOMARINY KOLESO 

 

NOVINY 
 

PÁVA 
 

KÁVU 

OPICU ČOKOLÁDU KAŠU 

SYR SEKERU MYŠI 

SÓDU KEL MAK 

PAPUČE ZAJACA RAKETU 

BANÁNY KAČICU MÚKU 
 
        ŠAŠOVINKY 2  
           V našej triede máme... 
 
 

ŽABY HADY POSTELE 

KOLOBEŽKY ŽIRAFY KLAVÍR 



MOTORKY KOLOTOČ SPORÁK 

KOCKY KOČÍKY CUMLÍKY 

PLASTELÍNU TMU STOLIČKY 

 POČÍTAČE TELEVÍZOR MYŠI 

ZRKADLO HOJDAČKY LAVICE 

LOPATY TABUĽU UMÝVADLO 

MAPY LAMPY KOBEREC 
  
 
      ŠAŠOVINKY 3  
      ... rastú na strome,    
      alebo:  Na strome rastú..., alebo: Na strome dozreli... 
 

PARADAJKY JABLKÁ HRUŠKY 

MRKVA KAPUSTA JAHODY 

KOLÁČE HRAČKY ZEMIAKY 

ČEREŠNE MALINY TOPÁNKY 



DUBÁKY ŠPAGETY MOBILY 

SLIMÁKY HRÁŠOK FAZUĽA 

PONOŽKY GAŠTANY FIGY 

ČOKOLÁDA ROŽKY SLIVKY 

LÍZANKY UHORKY MELÓNY 

KLOBÁSY VAJÍČKA BUCHTY 

 
ŠAŠOVINKY  4 
V skrini mám... 

 

HAMBURGER SLIMÁKA CUMLÍK 

FOTOAPARÁT KOLOBEŽKU NÁRAMOK 

MOTORKU 
PLYNOVÝ  
SPORÁK 

PRŠIPLÁŠŤ 

VESMÍRNU  
RAKETU 

 

VRECKOVÝ  
NOŽÍK 

OSTRÚ  
SEKERU 



SVADOBNÉ 
ŠATY 

PRÁŠOK             
DO  PEČIVA 

TATOVE  
TOPÁNKY 

PÍSACÍ 
STROJ 

KVETOVANÚ  
SUKŇU 

LAK                         
NA  NECHTY 

AFRICKÉHO   
SLONA 

TEFLONOVÚ  
PANVICU 

SLAMENÝ  
KLOBÚK 

DREVENÉHO 
PANÁKA 

JEDOVATÉHO  
HADA 

 

CESTOVNÝ  
KUFOR 

ČOKOLÁDOVÚ  
TORTU 

ČERVENÚ  
KRAVATU 

KYSLÚ   
KAPUSTU 

 
 
 

ŠAŠOVINKY  5 
V obchode som si kúpil... 

 

lekvárové buchty plniace pero nákladné auto 

gumené rukavice lístok do divadla sušič na vlasy 

kráľovskú  korunu diamantový prsteň ďalekohľad 

vojenskú stíhačku drevenú varechu kožené kreslo 

prútenú metlu motorový čln námornú loď 



deravé ponožky maľovaný nočníček slnečné okuliare 

nočnú košeľu holiaci strojček zelenú húsenicu 

nástenné hodiny pletený sveter čarovný koberec 

kvetovanú sukňu 
 

cestovný lístok 
 

prášok na pranie 
 

krajčírske nožnice 
 

dojčenskú fľašku 
 

plyšového medveďa 

kosačku na trávu 
 

strieborné náušnice prútený košík 

vrece bĺch mikrovlnnú rúru zlatú rybku 

telefónny zoznam potápačský oblek luxusné auto 

hojdacie kreslo hlinené prasiatko údenú slaninu 

vanilkovú zmrzlinu futbalovú loptu papierové plienky 

kolieskové korčule červivé jablko rozprávkovú knihu 

zemiakové lupienky bryndzové halušky lepiacu pásku 



farbu na vlasy lekársky teplomer fonendoskop 

pascu na myši automatickú práčku akváriovú rybičku 

zubársku vŕtačku hasiaci prístroj kliešte a kladivo 

hojdacie kreslo kožušinovú čiapku štipľavú papriku 

 
 
 
ŠAŠOVINKY 6 /Čo robí naša rodina v noci?/ 
My v noci... 

 

PÍŠEME  ÚLOHY SLADKO  SPÍME 

HRÁME  FUTBAL CESTUJEME  AUTOBUSOM 

VARÍME  KÁVU NAKUPUJEME  POTRAVINY 

OBEDUJEME CHODÍME  SA  OPAĽOVAŤ 
 

SPIEVAME  KOLEDY POZORUJEME  SLNKO 

HĽADÁME  V LESE  HRÍBY JEME  ZÁKUSKY 

LIETAME NA  METLE UMÝVAME  AUTO 



RAŇAJKUJEME  PALACINKY TRÉNUJEME SKOK DO DIAĽKY 

ŠTOPKÁME  PONOŽKY BUBNUJEME  NA  BUBON 

UMÝVAME  OBLOKY PRIŠÍVAME  GOMBÍKY 

VŔTAME  DO  PANELU UPRATUJEME  BYT 

VYŠÍVAME  OBRUSY TREPEME DVE NA TRI 

KOSÍME  TRÁVU PASIEME  OVCE 

STAVIAME  SNEHULIAKA CHYTÁME  MYŠI 

VOZÍME  SA  VO  VÝŤAHU MAĽUJEME  OBRAZY 

TRASIEME  SA OD  STRACHU HRÁME  SA  NA  SKRÝVAČKU 

 
 
ŠAŠOVINKY  7 (rozprávkové) 
1 krok: Deťom rozdáme lístky s rozprávkovými bytosťami. Deti sa postupne predstavujú: Ja som kráľovič... 
1 krok: Deti dostanú ďalší lístok z modrej sady. Postupne hovoria vety ako: Kráľovič sa premenil na... 
 

KRÁĽOVIČ VLK ZLATÁ  RYBKA 

HAVRAN HORÁR OBOR 



MACOCHA DOBROVÍLA JANO 

PERINBABA ČARODEJNÍK PRINCEZNÁ 

ŠARKAN VODNÍK POPOLUŠKA 

ALIBABA 
ČERVENÁ  
ČIAPOČKA 

BABA  JAGA 

ČERT TRPASLÍK ZLÁ  KRÁĽOVNÁ 

ZLATOVLÁSKA JEŽIBABA ŽABA 

KRÁĽ DEDO  VŠEVED ŠKRIATOK 

mravca pajáca rebrík 

blato oblak prskavku 

opicu perlu chobotnicu 

penu sokola uhorku 

tortu hada prsteň 



medveďa prasa klobásu 

kameň krokodíla holuba 

veveričku paru ropuchu 

ružu slona kozu 

 

 

      Šašovinky 8 
      Do polievky dám... 

 
 

kapustu práškový cukor zápražku 

halušky hovädzie mäso škoricu 

petržlen čierne korenie karfiol 

prášok do pečiva ovsené vločky šampón 

paradajkový 
pretlak 

kyslú smotanu vanilkový puding 

mandarínky hrášok zubnú pastu 

ďatelinku ihličie cibuľu 



jahody bryndzu figy 

žalude múku banány 

 
 
ŠAŠOVINKY 9  
Ráno vstanem… 

 
 

... a prečítam si rozprávku. 
 

... a umyjem si uši. 

 

... a napijem sa mlieka. 
 

... a pôjdem do lesa. 

 

... a obujem si topánky. 
 

... a naraňajkujem sa. 

 

... a zapnem televízor. 
 

... a začnem plakať. 

 

... a urobím si praženicu. 
 

... a kúpim si jogurt. 

 

... a umyjem si zuby. 
 

... a uvarím si čaj. 

 

... a operiem si ponožky. 
 

... a poviem: „Dobré ráno!“ 

 

... a naštartujem auto. 
 

... a ožením sa. 

 

... a vrátim sa do postele. 
 

... a pôjdem sa pásť. 

 

... a odletím do Ameriky. 
 

... a urobím si vrkoče. 



 

... a začnem sa smiať. 
 

... a okúpem sa. 

 

... a umyjem obloky. 
 

... a pobozkám mamu. 

 

... a kúpim si klobúk. 
 

... a naučím sa plávať. 

 

... a osolím si kávu. 
 

... a vymaľujem byt. 
 
 

   ... a upečiem palacinky. 
 
 

   ... a otvorím si šlabikár. 

 

 

     ... a zapnem počítač. 
 

... a pozametám podlahu. 

 

  ... a naučím sa básničku. 

 

... a zaspievam si pesničku. 

 
ŠAŠOVINKY 10  (UROB TO!) 
Po rozdaní lístkov si deti prečítajú informáciu iba pre seba. Postupne urobia, čo je na lístku napísané.  
Ostatní určujú, čo je na lístku napísané. 
 

 

Umy si ruky! 
 

Vyzuj si prezuvky! 

 

Postav sa ku dverám! 
 

Vyzleč si sveter! 

 

Ľahni si na zem! 
 

Pohladkaj suseda! 

 

Postav sa na jednu nohu! 
 

Mávaj rukami ako krídlami! 

 

Pozri sa, či vonku prší! 
 

Pozri sa za dvere! 



 

Podaj mi červenú pastelku! 
 

Podaj mi tvoj šlabikár! 

 

Otoč sa! 
 

Podaj mi tašku! 

 

Napíš na tabuľu svoje meno! 
 

Zakry si oči rukami! 

 

Behaj ako pes! 
 

Vyskoč! 

 

Podaj mi ceruzku! 

 

 

Podaj mi pastelky! 

 

Nakresli na tabuľu jablko! 

 

Ukáž, ako chodí pes! 

 

Podaj mi pero! 
 

Podaj mi písanku! 

 

Podaj mi ruku! 
 

Otvor dvere! 

 

 

Otoč hlavu k obloku! 
 

Urob štyri kroky! 

 

Schovaj sa! 
 

Otvor ústa! 

 

Zatvor oči! 
 

Vyplaz jazyk! 

 

Nakresli na tabuľu slnko! 
 

Odnes stoličku za dvere! 



 

     ŠAŠOVINKY 11 
     1. krok: Deťom osobitne rozdáme čierne a osobitne modré časti viet. Vzniknú smiešne vety, ktoré prečítajú. 
     2. krok: Modrú časť vety položia na lavicu. S čiernou časťou chodia po triede a hľadajú správne dokončenie  
     vety. 
    3. krok: Deti prečítajú správne vety. 

 

                               Krava     nám dáva mlieko. 

                                  Hus     má biele perie. 

                                  Slon     má chobot. 

                                Včela     vyrába med. 

                               Zajac     má dlhé uši. 

                        Veverička     skáče z konára na konár. 

                                  Pes     má rád kosti. 

                              Ryba     má plutvy. 

                          Sliepka     znáša vajíčka. 

                             Žaba     kŕka. 

                           Žirafa     má dlhý krk. 

                              Kôň     nosí jazdca. 



                                 Rak     má klepetá. 

                            Kohút     má červený hrebeň. 

                            Kocúr     chytá myši. 

                              Krtko     žije pod zemou. 

                           Kamzík     skáče po skalách. 

                             Pavúk     si tká pavučinu. 

                                Had     sa plazí. 

                            Holub     hrkúta. 
 


