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Na potulkách krásami Spiša 

MENO A PRIEZVISKO AUTORA/AUTORKY 

Mgr. Vladimíra Kormaňáková 

Vyučovací predmet/Vzdelávacia oblasť 

Vzdelávacia aktivita 

ROČNÍK 

Materská škola 

EDUKAČNÝ CIEĽ 

učiteľka vyberie niektoré historicky významné lokálne objekty (SPIŠSKÝ HRAD) 

VÝCHOVNÝ CIEĽ 

viesť deti ku kultúrnemu cíteniu, k uvedomovaniu si krás v našom okolí a k jeho 
poznávaniu 

METODOLÓGIA 

MOTIVÁCIA 

Nakoľko žijeme v modernej dobe plnej moderných technológií aj táto aktivita 

začína motivačnou rozprávkou Spišskom hrade a pánoch Spiša. 

https://www.youtube.com/watch?v=KVL2bZJmi0M 

Po rozprávke sa s deťmi o deji porozprávame a zistíme čo ich vo videu zaujalo 

a čo sa im páčilo. A čo by ešte na takom hrade chceli vidieť. 

Následne budeme mať pripravený stôl a na ňom budú knihy, fotografie 

a pohľadnice o Spiši a o Spišskom hrade. 

PRAKTICKÉ ÚLOHY 

Po krátkej motivácii a práci s obrazovým materiálom sa premiestnime  

na koberec, kde si prečítame niečo z histórie Spišského hradu. 

Hrad, s rozlohou viac ako štyri hektáre patriaci k najväčším hradným komplexom 

v strednej Európe, sa nápadne vyníma na rozľahlej vyvýšenine na hlavnom 

cestnom ťahu medzi Spišom a Šarišom. Jeho vznik sa datuje do 11. – 12. storočia, 

kedy bol postavený na mieste niekdajšieho paleolitického sídliska; v neskoršom 

období v súvislosti so zmenami majiteľov i funkcií bol viackrát stavebne 



upravovaný. Významne sa zapísal do dejín Uhorska – v 15. storočí sa stal sídlom 

Jiskrových bratríckych vojsk; 2. februára 1487 sa na ňom narodil budúci uhorský 

kráľ Ján Zápoľský. Národná kultúrna pamiatka 

Deti porozprávajú, čo videli v knihách a na fotografiách a porovnáme obrázky 

s internetovou prezentáciou. 

https://www.youtube.com/watch?v=8s0Kn8IZt08 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=1oWrTCHBt0Y 

Každoročne sa na hrade konajú rôzne kultúrne podujatia a pre deti je pripravený 

krásny program.  Spoločne sa porozprávame o zážitkoch a ich úlohou bude 

najkrajší zážitok preniesť na papier pomocou kresby. 

Na upevnenie vedomostí budú mať deti pripravený ešte pracovný list, kde samy 

rozhodnú, ktorý obrázok je správny a len ten vyfarbia. V tejto úlohe si pani 

učiteľka overí upevnenie vedomostí u detí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8s0Kn8IZt08


PRACOVNÝ LIST 

 

Vyfarbi obrázok so Spišským hradom 
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Sofia Bartošová (5 rokov), MŠ NOVOŤ 
 
 


