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1.  Vymedzenie vlastných cieľov a poslanie výchovy a vzdelávania  
 

      Poslaním materskej školy je dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno – vzdelávaciu činnosť zameranú na 

všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno – emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade 

s individuálnymi a vekovými osobitosťami. 

      Cieľom našej materskej školy  je rozvíjať kresťanské, morálne a etické hodnoty u dieťaťa, poznávať obecné 

zákonitosti vývoja prírody a spoločnosti, chápať ich vzájomnú súvislosť a byť presvedčený o nutnosti vzájomnej 

harmónie vo vzťahu človeka k človeku a človeka k prírode. V predškolskom veku si dieťa vytvára svoj pohľad 

na svet. Nachádza sa v začiatkoch svojho citového a sociálneho vývoja, učí sa poznávať svet svojimi zmyslami. 

Pre nás pedagógov aj rodičov je najvhodnejší čas, kedy začať oboznamovať dieťa s vyššími citovými hodnotami 

a postojmi.  

 

Vlastné ciele:  

 

- naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie,  

- podporovať záujem starať sa o vlastné zdravie, bezpečnosť a zdravie iných zdravým  

   životným štýlom,  

 - viesť deti k tvorbe a ochrane životného prostredia  

-  rozvíjať po všetkých stránkach osobnosť dieťaťa a pripraviť ho na plynulý  prechod do ZŠ  

   v spolupráci s rodinou, uľahčiť mu adaptáciu na zmenené prostredie,  

- podchytiť a individuálne sa venovať deťom – nadaným, deťom s OPŠD a deťom zo sociálne  

   znevýhodneného prostredia,  

- zamerať sa na posilňovanie kompetencií, úcty k ľudským právam / dodržiavaním Deklarácie  

   práv dieťaťa /, úcty k starším, kultúre, materinskému jazyku, národným hodnotám krajiny, 

- viesť deti k tolerancií, rešpektovaniu ľudí rozličných kultúr a k utváraniu prosociálneho    

   správania bez predsudkov,  

- rozvíjať a podporovať schopností deti kooperovať v skupine, podporovať zdravé  

   sebavedomie, zodpovednosť, jedinečnosť a tvorivý potenciál každého dieťaťa,  

- podporiť vzťah dieťaťa  poznaniu a učeniu hrou,  

- napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte,  

- zapojiť rodičov do diania MŠ a to aj priamo do výchovno – vzdelávacieho procesu  

 

2.  Stupeň vzdelania  
 

     Deti predškolského veku po ukončení posledného ročníka materskej školy získajú osvedčenie o absolvovaní 

predprimárneho vzdelania ISCED 0.  

 

3. Profil absolventa  
 

    Absolvent predprimárneho vzdelávania získa poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu  

k propedeutike / základom / kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

     Absolvent predprimárneho vzdelania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole 

a na ďalší aktívny život v spoločnosti.  

     Formovanie elementárnych základov kľučových kompetencií v predškolskom veku je smerovaním, ktorého 

cieľom je dosiahnúť školskú pripravenosť a získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a vzdelávať sa po 

celý život.  

 

 



4. Vlastné zameranie školy  
 

    Materská škola je dvojtriedna s heterogénnym zložením detí. Je obklopená krásnymi prírodnými zákutiami, 

v ktorom deti môžu cez vlastné zážitky, pocity, ale aj prostredníctvom pokusov, experimentovaním poznávať 

vzťahy v prírode, rozvíjať environmentálne cítenie. Súčasťou materskej školy je rozsiahly trávnatý areál a detské 

ihrisko s hojdačkami, preliezkami, šmýkalkou, kolotočom, kde rodičia spolu s deťmi môžu realizovať rôzne 

športové aktivity.Jedinečným prínosom pre školu je úzka a dlhodobá spolupráca s rodičmi, ktorí majú možnosť 

zapojiť sa do bežného chodu materskej školy. Na základe týchto podmienok naša materská škola je zameraná:  

- na environmentálnu výchovu: formovať citový, humánny a morálny vzťah k ochrane a  

   tvorbe životného prostredia nielen u detí, ale cez nich aj u rodičov 

 

- budovanie základov zdravého životného štýlu: utváranie pozitívneho vzťahu k svojmu zdraviu a zdraviu 

iných a k posilneniu duchovného a duševného zdravia 

 

- na netradičné formy spolupráce s rodinou: zapojiť rodičov do diania materskej školy priamou účasťou do 

výchovno – vzdelávacej činnosti  

 

5. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania  
 

    Do materskej školy prijímame detí od troch rokov, navštevovať ju môžu aj mladšie ako trojročné pokiaľ je 

udelená výnimka . Deti sa budú vzdelávať podľa školského vzdelávacieho programu niekoľko rokov. Materská 

škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť, výchovno – vzdelávací proces zabezpečujú štyria 

pedagogickí zamestnanci – učiteľky, ktoré majú požadovanú odbornú a pedagogickú spôsobilosť.     

 

6. Učebné osnovy – obsahové celky školského vzdelávacieho programu  
 

Mesiac                     Obsahové celky                                            Témy  

 

 

    I X.                        Spoločný  domov                                   V škôlke medzi priateľmi 

                                                                                                  Moja rodina, moji najbližší       

                                                                                                  Tí, ktorí sa o nás starajú  

                                                                                                  Slovensko moje rodisko 

  

 

    X.                          Cesta za zdravým                                  V ovocnej záhrade  

                                                                                                   Košík plný zeleniny  

                                                                                                   Jeme zdravo  

                                                                                                   Moje telo  

                                                                                                   Tajomstvo neživej prírody  

 

 

 

    XI.                         Farebná jeseň                                        Premeny stromov a ich plody 

                                                                                                   Priatelia lesa – zvieratá, vtáky 

                                                                                                   Jeseň farby rozdala 

                                                                                                   Vplyv počasia na prírodu  

 

 

XII.                            Adventný čas a Vianoce                        Adventný čas – sv. Mikuláš  

                                                                                                    Zimné  športy 

                                                                                                    Narodil sa Kristus Pán 

 

 

I.                                 Na Nový rok o slepačí krok                  Naša Zem je guľatá – deň,  



                                                                                                    noc, štyri ročné obdobia   

                                                                                                    Časové vzťahy  

                                                                                                    Vesmír, planéty, hviezdy 

 

  

II.                                Zima je, každý sa raduje                      Je tu karneval 

                                                                                                    Cestujeme okolo sveta  

                                                                                                    Nebezpečenstvo okolo nás  

                                                                                                    Ako sa obliekame 

 

 

III.                              Jar klope na vrátka,                              S knihou do sveta  

                                    prebúdza sa les a záhradka                  rozprávok 

                                                                                                    Komunikačné média  

                                                                                                    Čo skrývajú predmety 

                                                                                                    Príroda sa prebúdza  

 

 

 

IV.                                  Jar v plnej kráse                               Domáce zvieratá a ich          

                                                                                                   mláďatá 

                                                                                                   Tajomstvo vajíčka 

                                                                                                   Prileteli vtáčky 

                                                                                                   Kúzelný les  

 

 

V.                                   Slnko zasvietilo, úsmev                      Úsmev mojej mamičky 

                                        všetkým vyčarilo                                Kvety, starostlivosť o  

                                                                                                    rastliny 

                                                                                                    V ríši hmyzu  

                                                                                                    Život pri vode  

 

 

 

VI.                                 Zvonček zvoní, slnko svieti                 Mať sviatok je príjemné 

                                       tešíme sa na výlety                              Exotické zvieratá 

                                                                                                     Čoskoro budem žiakom 

                                                                                                     Lúčime sa škôlka milá 

                                                                                                         

Ciele, ktoré sa plnia v priebehu dňa v daných činnostiach:  

 

Kompetencie            Obsahové štandardy, výkonové štandardy                    Okruh  

 

Psychomotorické        O: Pracovné návyky. 

                                    V: Zvládnuť sebaobslužné činnosti / obliekať sa,              Ja som 

                                     obúvať sa, umývať sa, čistiť si zuby atď. / a                   PMO  

                                     návyky správneho stolovania / jesť s príborom, 

                                     udržať čistotu pri jedle atď. /.  

 

Psychomotorické         O: Pracovné návyky 

                                     V: Zachovať v pracovných a technických                         Ja som  

                                      činnostiach návyky poriadku  a čistoty                             PMO 

                                      / upratovať po sebe, dať si pozor na odev atď./.  

 

Psychomotorické          O: Vizuomotorika 

                                      V: Sedieť správne a dodržať sklon papiera pri               Ja som  

                                       kreslení na stole.                                                                 PMO  

 

Psychomotorické           O: Vizuomotorika.                                                                Ja som 

                                       V: Kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo.                PMO  



 

Sociálne                          O: Komunikácia emócií                                                       Ja som 

komunikatívne                V: Pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc           SEO  

 

Sociálne, osobnostné       O: Obhajovanie vlastného stanoviska v konflikte         Ja som  

                                         V: Obhajovať nenásilne vlastné stanovisko              SEO  

                                          v prípade vzniku konfliktu. 

 

Sociálne                            O: Základné pravidlá kultúrneho správania.                 Ja som  

                                          V: Uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho   SEO  

                                           správania a spoločenských pravidiel.  

 

Sociálne                             O: Rozhodovanie sa.                                                    Ja som 

                                           V: Rozhodovať sa pre určitú činnosť.                     SEO  

 

Sociálne,                             O: Spisovná reč.                                                           Ja som  

komunikatívne                    V: Uplatňovať spisovnú podobu  materinské         SEO  

                                             jazyka.  

 

Kognitívne,                          O: Spisovná podoba jazyka.                                        Ľudia  

komunikatívne                     V: Používať spisovnú podobu štátneho                   SEO  

                                              slovenského alebo cudzieho jazyka.  

 

Sociálne                                O: Emocionalita v hre.                                                Kultúra  

                                              V: Prejavovať radosť z hry.                                     SEO  

 

Sociálne                                O: Rôznorodosť hier.                                                  Kultúra  

                                              V: Chápať rôznorodosť hier.                                  SEO  

 

Sociálne                                O: Plánovanie, realizácia a hodnotenie hry.                Kultúra  

                                              V: Plánovať, realizovať a hodnotiť hru.                 SEO  

 

Sociálne                                 O: Umelecké stvárnenie pocitov z počúvania            Kultúra  

komunikatívne                        hudby.                                                                        SEO  

                                               V: Používať v hrách riekanky, vyčítanky  

                                                s rôznou tématikou.  

 

Konkretizácia obsahového celku: SPOLOČNÝ DOMOV  

   

 V škôlke medzi priateľmi  

 Moja rodina, moji najbližší  

 Tí, ktorí sa o nás starajú  

 Slovensko moje rodisko  

 

 

 

Kompetencie Obsahové štandardy, výkonové štandardy Okruh  

  Obsah  

Psychomotorické O: Svalové napätie a dýchanie. Ja som  

osobnostné V: Kontrolovať pri pohybe svalové PMO  

 napätie a dýchanie.  

 

Psychomotorické, O: Orientácia v priestore. Ja som  

učebné V: Orientovať sa v priestore / vo vzťahu PMO  

 k vlastnej osobe /.  

 

Psychomotorické O: Základné lokomočné pohyby / chôdza, Ja som  

 beh, skok lezenie, hádzanie, chytanie /. PMO  

 V: Ovládať základné lokomočné pohyby. 

 



Psycomotorické O: Manipulácia s náčiním. Ja som  

 V: Manipulovať s rôznymi predmetmi PMO  

 náčiním / rukami, nohami, kolenami, hlavou, 

 zdvíhať, nosiť, guľať, pohadzovať, odrážať,  

 kopať, driblovať, balansovať /.  

 

Psychomotorické O: Pohyb, rešpektovanie a spolupráca. Ja som  

 V: Dodržiavať zvolené pravidlá,  PMO  

 spolupracovať, rešpektovať ostatných.  

 

Psychomotorické, O: Jemná motorika, práca s rôznym Ja som  

učebné materiálom, pracovné techniky PMO  

 V: Zhotoviť výtvory z rozmanitého  

 materiálu, vrátane odpadového, rôznymi 

 technikami / strihať, lepiť, tvarovať  

 materiál atď. /, uplatňovať pri tom  

 technickú zručnosť.  

 

Psychomotorické O: Grafomotorika. Ja som  

 V: Kresliť veľkými grafickými pohybmi. PMO  

 

Psychomotorické O: Technická tvorivosť, jemná motorika. Ja som  

 V: Zhotoviť výtvory zo skladačiek a staveb- PMO  

 níc z rôzneho materiálu postupne od väčších 

 dielcov až po drobné dieliky podľa vlastnej  

 fantázie a podľa predlohy.  

 

Kognitívne O: Meno a priezvisko dieťaťa. Ja som  

komunikatívne V: Predstaviť sa menom i priezviskom. KO  

učebné, informačné  

 

Kognitívne O: Rodina a jej členovia. Ja som  

učebné, komunikatívne V: Rozlíšiť a pomenovať členov rodiny. KO  

 

Kognitívne, učebné, O: Postoje k členom rodiny. Ja som  

osobnostné V: Zaujať postoj k členom rodiny, a vyjadriť KO  

 ho prostredníctvom rôznych umeleckých  

 výrazových prostriedkov. 

 

Kognitívne O: Orientácia v bezprostrednom okolí  Ja som  

psychomotorické domova a materskej školy. KO  

 V: Orientovať sa v tesnej blízkosti domova 

 a materskaj školy.  

 

Kognitívne, učebné O: Postoje k domovu. Ja som  

 V: Rozlíšiť dominanty svojho bydliska. KO  

 

Kognitívne O: Postoje k domovu. Ja som  

osobnostné V: Zaujať postoj k svojmu domovu a  KO 

komunikatívne vyjadriť ho prostredníctvom rôznych  

 umeleckých výrazových prostriedkov.  

 

Sociálne, O: Komunikácia emócií. Ja som  

komunikatívne V: Pozdraviť, poďakovať a požiadať  SEO  

učebné o pomoc.  

 

Sociálne, O: Pasívna a aktívna slovná zásoba. Ja som  

komunikatívne V: Rozširovať si pasívnu a aktívnu  SEO  

 slovnú zásobu.  

 



Sociálne, O: Kontakt v komunikácií. Ja som 

osobnostné V: Nadviazať neverbálny a verbálny  SEO  

komunikatívne kontakt s inými deťmi a dospelými. 

psychomotorické 

 

Psychomotorické O: Pravidlá a spolupráca v hudobno- Ľudia  

 pohybových hrách. PMO  

 V: Dodržiavať pravidlá hudobno-  

 pohybových hier.  

 

Kognitívne, učebné, O: Ľudské činnosti a ich umelecké  Ľudia  

psychomotorické, stvárnenie. KO  

komunikatívne V: Poznať, slovne opísať a umelecky  

 stvárniť rozmanité ľudské činnosti.  

 

Kognitívne, O: Ľudské činnosti a ich umelecké  Ľudia  

osobnostné stvárnenie. KO  

 V: Poznať a v hrách napodobniť prácu  

 rodičov.  

 

Kognitívne O: Význam práce. Ľudia  

 V: Pochopiť význam práce na základe KO  

 rozmanitých pracovných činnosti.  

 

Kognitívne, učebné, O: Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, Ľudia 

element. základy zostavovanie podľa kritérií. KO  

riešenia problému V: Priradiť, triediť a usporiadať predmety  

 podľa určitých kritérií / farba, tvar, veľkosť/.  

 

Kognitívne, učebné O: Plošná a priestorová tvorivosť. Ľudia  

 V: Zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov KO 

 paličiek alebo geometrických tvarov obrazce  

 a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných  

 inštrukcií.  

 

Sociálne, osobnostné O: Delenie, pomoc, obdarovanie. Ľudia  

 V: Rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť SEO  

 inému. 

 

Sociálne, O: Riešenie konfliktov. Ľudia  

osobnostné V: Vyjadriť elementárne hodnotiace postoje SEO  

komunikatívne k správaniu iných. 

 

Sociálne, O: Otvorená komunikácia. Ľudia  

komunikatívne V: Komunikovať bez bariér a predsudkov. SEO  

element. základy  

kritického a 

tvorivého myslenia  

 

Psychomotorické O: Pohyb v prírode. Príroda 

 V: Zvládnuť turistickú vychádzku do  PMO  

 blízkeho okolia. 

 

Psychomotorické O: Pohyb s rôznymi pomôckami. Príroda  

 V: Využívať na pohyb rôzne pomôcky. PMO 

 

Psychomotorické O: Umelá lokomócia.  Príroda  

 V: Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi  PMO  

 prírodnými alebo umelými prekážkami. 

 



Psychomotorické O: Pohyb v prírode. Príroda  

 V: Pohybovať a nebáť sa v rôznom prostredí PMO  

 / sneh, ľad, voda / bez strachu a zábran.  

 

 

Psychomotorické O: Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť. Príroda  

 V: Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri  PMO  

 vytváraní produktov z prírodnín prostredníc-  

 tvom využitia rôznych pracovných a výtvar-  

 ných techník. 

 

Kognitívne,                                O: Bydlisko. Kultúra 

komunikatívne  V: Pomenovať miesto svojho bydliska KO 

 

Kognitívne, učebné O: Mestá a obce. Kultúra 

komunikatívne V. Vymenovať niektoré názvy ďalších miest KO 

  a obcí 

 

Kognitívne, učebné O: Moja rodná vlasť. Kultúra 

 V: Vedieť, že naša vlasť je Slovenská  KO 

 republika,vedieť, že hlavný mestom je  

                                                   Bratislava. 

 

Kognitívne, učebné O: Moja rodná vlasť. Kultúra 

  V: Poznať niektoré miestne a štátne symboly KO 

 

Sociálne O: Sociabilita v hre.  

 V: Zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť Kultúra 

 spolupracovať v skupinovej hre. SEO 

 

Sociálne, O: Ryzmizácia riekaniek a piesní. 

komunikatívne, V: Rytmizovať ľudové  riekanky a detské 

učebné ľudové a umelé piesne hrou na tele alebo Kultúra 

  prostredníctvom Orffovho inštrumentára SEO 

 

Sociálne, O: Spev piesní. 

komunikatíne, V: Spievať v rozsahu kvinty ( d¹ - a¹ ) Kultúra 

učebné - sexty (relatívne intonačne čisto), v prípade SEO 

 hudobného nadania aj v rozsahu oktávy 

 ( d¹ - d² ) s radosťou a primerane charakteru 

 detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou 

 tematikou. 

 

Sociálne, O: Vyjadrenie charakteru piesne dramatickými  

psychomotorické, výrazovými prostriedkami. Kultúra 

učebné V: Stvárniť detské piesne dramatickými  SEO 

 výrazovými prostriedkami. 

 

Sociálne, O: Experimentovať s farbami. Kultúra 

psychomotorické V: Pokryť celú plochu rozmanitými farbami SEO 

 

Sociálne, O: Kreslenie, maľovanie, modelovanie Kultúra 

psychomotorické, V: Kresliť, maľovať, modelovať podľa SEO 

osobnostné predstáv a na tému. 

 

Sociálne, O: Hodnotiace postoje k umeleckým dielam. Kultúra 

komunikatívne, V: Hodnotiť postupne umelecké diela,  SEO 

osobnostné architektonické riešenia významných budov. 

 

Sociálne,  O: Detská ľudová a autorská poézia a próza. 



osobnostné V: Počúvať s porozumením a citovým  Kultúra 

 zaangažovaním ľudovú a autorskú poéziu,  SEO 

 rozprávky a príbehy. 

 

Sociálne, O: Voľná reprodukcia literárnych textov. Kultúra 

komunikatívne V: Reprodukovať voľné ľudové a autorské SEO 

 rozprávky a príbehy. 

 

Sociálne, O: Knihy, písmena a číslice. Kutlúra 

komunikatívne, V: Prejaviť záujem o knihy, písmena, číslice, SEO 

informačné orientovať sa v knihách.  

 

Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti: 

- pohybové a relaxačné cvičenia 

- vychádzka dedinou, k lesíku, na kopec 

- kreslenie, maľovanie, modelovanie, vystrihovanie, nalepovanie 

- rytmizácia riekaniek a piesní 

- spevácke činnosti 

- dramatizácia piesní 

- počúvanie a reprodukcia príbehov a rozprávok 

- prezeranie kníh, pohľadníc mesta Bardejova a celého Slovenska 

- skladanie geometrických tvarov do celku – syntéza / slovenské mestá / 

- pohybové hry 

- námetové hry, konštruktívne hry, dramatické a didaktické hry 

- hry sa pexesom 

- hry s pieskom 

- hry s písmenkami a číslicami 

 

Metódy výchovno – vzdelávacieho procesu: 

- rozprávanie, opis, rozhovor, brainstorming, práca s knihou, inscenačná, tvorivá dramatika, 

  demonštratívne, situačné riešenie problémových úloh, praktická činnosť 

- učenie: kooperatívne, zážitkové, problémové 

 

Učebné zdroje k deťom a k učiteľke: 

- pracovné zošity / MP, RP, JV, Písanka školáka a predškoláka / 

- výtvarný a pracovný materiál 

- pohľadnice a kihy o Slovensku a Bardejove 

- detská literatúra 

- odborná literatúra 

- puzzle vo forme geometrických tvarov 

- melodický hudobný nástroj a Orffové rytmické nástroje 

- pexeso 

- rôzne predmety a náčinia 

- obrázkový materiál 

 

Konktretizácia obsahového celku: CESTA  ZA  ZDRAVÍM 

 

- V ovocnej záhrade 

- Košík plný zeleniny 

- Jeme zdravo 

- Moje telo 

- Tajomstvo neživej prírody 

 

Kompetencie Obsahové štandardy, výkonové štandardy Okruh,  

  Oblasť 

 

Psychomotorické O: Uplatnenie laterality v pohybe. Ja som 

 V: Prejaviť v rôznych pohybových činnostich PMO 

 vlastnú lateralitu. 

 



Psychomotorické O: Hrubá motorika. Ja som 

 V: Pohybovať sa okolo osi vlastného tela PMO 

 ( prevaly, obraty, kotúle ). 

 

Psychomotorické O: Základné lokomočné pohyby ( chôdza,  

 beh, skok, lezenie, hádzanie a chytanie ). Ja som 

 V: Ovládať základné lokomočné pohyby.  PMO 

 

Psychomotorické O: Orientácie v priestore. Ja som 

  V: Orientovať sa v priestore ( vo vzťahu PMO 

 k vlastnej osobe ). 

 

Psychomotorické O: Manipulácia s náčiním. Ja som 

 V. Manipulovať s rôznymi predmetmi,  PMO 

 náčiním ( rukami, nohami, kolenami, hlavou) 

 zdvíhať, nosiť, podávať, guľať, pohadzovať, 

 odrážať, kopať, driblovať, balansovať. 

 

Psychomotorické O: Jemná motorika, práca s rôznym materiálom, 

 technická tvorivosť, pracovné techniky. Ja som  

 V: Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, PMO 

 vrátane odpadového, rôznymi technikami  

 ( strihanie, lepenie, tvarovanie materiálu atď.), 

 uplatňovať pri tom technickú tvorivosť. 

 

Psychomotorické O: Vizuomotorika. Ja som 

 V: Využivať koordináciu zraku a ruky. PMO 

 

Psychomotorické O: Základné grafické tvary, grafomotorika Ja som 

 V: Graficky znázorňovať motivovaný pobyb PMO 

 vychádzajúci z ramenného kĺbu ( kývanie, 

 mletie, hojadnie, navíjanie), zápästia  

 ( vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, 

 slučky ) a pohybu dlane a prstov ( horný a dolný 

 oblúk, lomená línia, ležatá osmička, fiktívne  

 písmo ). 

 

Kognitívne, O: Ľudské telo. Ja som 

komunikatívne V: Určiť na základe viaczmyslového KO 

 vnímania časti tela a jednoduchým spôsobom 

 opísať ich funkciu. 

 

Kognitívne,  O: Ľudské telo. Ja som 

osobnostné V: Vnímať určiť viacerými zmyslami KO 

 niektoré životne dôležité orgány ( srdce, 

 pľúca a mozog ). 

 

Kognitívne, O: Umelecké stvárnenie ľudskej postavy Ja som 

psychomotorické V: Prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu KO 

 a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych  

 umeleckých a výrazových prostriedkov. 

 

Kognitívne, O: Umelecké stvárnenie ľudovej postavy. Ja som 

psychomotorické V: Aplikovať poznatky o svojom tele pri KO 

 zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy  

 ( s uplatnením rôznych výtvarných  

 a pracovných technik ). 

 

Kognitívne,  O: Zdravotný stav, postoje k zdraviu.  Ja som 

osobnostné, V: Rozlíšiť a jednoduchým spôsobom  KO 



komunikatívne intuitívne opísať stav zdravia a stav choroby. 

 

Kognitívne, učebné O: Zdravé potraviny. Ja som 

element, základy V: Poznať, rozlíšiť, triediť a vybrať si  KO 

kritického myslenia zdravé potraviny. 

 

Sociálne,  O: Tvorivosť v rečovom prejave. Ja som  

komunikatívne V: Používať synonymá, antonymá, homonymá SEO 

 a vytvárať rýmy. 

 

Psychomotorické O: Pravidlá a spolupráca v hodobno – Ľudia  

 - pohybových hrách. PMO 

 V: Dodržiavať pravidlá hudobno- pohyb.  

 hier. 

 

Psychomotorické, O: Súlad pohybu, hudby a textu hry. Ľudia 

komunikatívne, V: Stvárniť hudobno – dramaticky textovú PMO 

učebné časť hry. 

 

Kognitívne, učebné O: Význam práce. Ľudia 

 V: Pochopiť význam práce na základe KO 

 rozmanitých pracovných činností. 

 

Kognitívne, učebné, O: Rovinné geometrické tvary ( kruh, 

element, základy trojuholník, štvorec a obdĺžnik ). Ľudia 

riešenie problémov V: Poznať, rozlíšiť, tirediť a určiť niekoré KO 

 rovinné geometrické tvary. 

 

Kognitívne, učebné, O: Číselný rad. Ľudia 

element, základy V: Priradiť číslo ( nie číslicu ) k danému KO 

riešenia problémov počtu predmetov od 1 do 10. 

 

Kognitívne,  O: Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom 

komunikatívne slovenskom jazyku. Ľudia 

 V: Reagovať slovne na jednoduché otázky KO 

 buď jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou 

 alebo jednoduchou frázou. 

 

Sociálne, osobnostné O: Základy empatie. Ľudia 

 V: Zaujať pozitívne a empatické postoje SEO 

  k chorým osobám so zdravotnými  

 postihnutím, starým ľuďom, multikultúrnej 

 a socioekonomickej rozmanitnosti ľudstva. 

 

Psychomotorické O: Otužovanie. Príroda 

 V: Otužovať sa prostredníctvom vody, snehu,  PMO 

 vetra, slnka. 

 

Psychomotorické O: Umelá lokomócia. Príroda 

 V: Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi PMO 

 prírodnými alebo umelými prekážkami. 

 

Psychomotorické O: Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť. Príroda 

 V: Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť PMO 

 pri vytváraní produktov z prírodnín  

 prostredníctvom využitia rôznych pracovných 

 a výtvarných technik. 

 

Kognitívne, učebné O: Ročné obdobia. Príroda 

 V: Rozlíšiť podľa typických znakov ročné KO 



 obdobia.  

  

Kognitívne, učebné O: Živá a neživá príroda. Príroda 

 V: Poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej KO 

 prírody. 

 

Sociálne, osobnostné O: Krásy prírody. Príroda 

 V: Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro SEO 

 a jedinečnosť. 

 

Sociálne,  O: Ochranárske postoje k prírode. Príroda 

psychomotorické,  V: Prakticky uplatniť návyky starostlivosti SEO 

osobnostné o prírodu ( nezahadzovať odpadky, hrabať 

 lístie ). 

 

Psychomotorické, O: Tanec a pohybová improvizácia Kultúra 

učebné V: Uplatňovať tanečné prvky ( cvalové PMO 

 poskoky, poskočný krok, otočky, úklony ). 

 

Sociálne, osobnostné O: Tvorivosť v hre. Kultúra 

 V: Uplatňovať tvorivosť v hre. SEO 

 

Sociálne, učebné, O: Spev piesní. Kultúra 

kumunikatívne V: Spievať v rozsahu kvinty ( d¹ - a¹ ) SEO 

 - sexty ( relatívne intonačne čisto ), v prípade 

 hudobného nadania aj v rozsahu oktávy (d¹- d²) 

 s radosťou a primerane charakteru detskej  

 ľudovej a umelej piesni s rôznou tematikou. 

 

Sociálne, O: Kreslenie, maľovanie, modelovanie,  Kultúra 

psychomotorické výtvarná tvorivosť, výtvarné techniky. SEO 

učebné V: Kresliť, maľovať, modelovať rôznymi 

 technikami, tvorivo a s použitím rôzneho 

 materiálu. 

 

Sociálne, O: Plošné a priestorové výtvarné stvárňovanie. Kultúra 

psychomotorické V: Kresliť, maľovať, modelovať, plošne  SEO 

 a priestorovo zobrazovať ľudskú a zvieraciu 

 postavu.  

 

Sociálne,  O: Knihy, písmená a číslice. Kultúra 

informačné,  V: Prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, SEO 

komunikatívne orientovať sa v knihách. 

 

Sociálne, učebné O: Prednes literárnych útvarov. Kutlúra 

komunikatívne V: Zapamätať si a prednášať krátke  SEO 

 literárne útvary, napr. riekanky, hádanky, 

 vyčítanky, krátke detské básne atď. 

 

Sociálne, O: Umelecké stvárnenie obsahu literárnych Kultúra 

komunikatívne a dramatických diel. SEO 

osobnostné V: Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazo- 

 vými prostriedkami ( výtvarne, hudobne, 

 dramaticky, hudobno – dramaticky) pocity 

 a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla. 

 

Sociálne, osobnostné O: Detská, ľudová a autorská poézia a próza. Kultúra 

 V: Počúvať s porozumením a citovým  SEO 

 zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú 

 poéziu, rozprávky a príbehy. 



 

 

Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti: 
- pohybové a relaxačné cvičenia 

- grafomotorické cvičenia 

- kreslenie, maľovanie, modelovanie, obkresľovanie, vystrihovanie, nalepovanie 

- pracovné činnosti s prírodným materiálom 

- skladanie geometrických tvarov do obrazcov 

- počúvanie príbehu 

- dramatizácia rozprávky 

- hudobno – pohybové hry a dramatické hry 

- spevácke činnosti 

- pohybová improvizácia 

- prednášanie básničiek, riekaniek o ovocí, zelenine, zdraví 

- zostrojovanie leporela: ovocie, zelenina 

- vychádzka: k potoku, do ovocnej záhrady, k poliam, na kopec, k lesíku 

- exkurzia do obchodu s potravinami spojená s nákupom zdravých potravín 

- didaktické hry, námetové hry, pohybové hry 

- príprava a ochutnávka ovocných a zeleninových šalátov 

- hry s pexesom: ovocie, zelenina, ľudské telo 

- aktívna pomoc pri hrabaní opadaného lístia 

 

Metódy výchovno – vzdelávacieho procesu: 

- rozprávanie, opis, rozhovor, heuristika, brainstorming, tvorivá dramatika, inscenačná,   

   riešenie problémových úloh, situačná 

- učenie: zážitkové, kooperatívne, problémové 

 

Učebné zdroje k deťom, k učiteľke: 

- pracovné zošity a listy 

- pracovný, výtvarný, odpadový materiál, prírodniny 

- ovocie, zelenina 

- potraviny 

- rovinné geometrické tvary 

- rekvizity zvierat 

- potok, ovocná záhrada, les, kopec 

- obchod s potravinami 

- vlastné telo 

- prírodniny  

 

Konkrétizácia obsahového celku: FAREBNÁ JESEŇ  

   

  - Premeny stromov a ich plody 

  - Priatelia lesa – zvieratá, vtáky  

  - Jeseň farby rozdala  

  - Vplyv počasia na prírodu  

 

Kompetencie Obsahové štandardy, výkonové štandardy  Okruh  

      Oblasť  

 

Psychomotorické, O: Základné polohy, postoje a pohyby / stoj, Ja som  

učebné sed, ľah,kľak, atď./. PMO 

 V: Zaujať rôzne postavenia podľa pokynov.  

 

Psychomotorické O: Rovnováha. Ja som  

 V: Vedieť udržať rovnováhu. PMO 

 

Psychomotorické O: Základné lokomočné pohyby / chôdza, Ja som  

 beh, skok, lezenie, hádzanie, chytanie /.  PMO 

 V: Ovládať základné lokomočné pohyby. 

 



Psychomotorické O: Pohyb na náradí. Ja som  

 V: Napodobňovať pohyb v rôznych  PMO  

 podmienkach / s náčiním, na náradí /.  

 

Psychomotorické O: Jemná motorika, práca s rôznym  Ja som  

 materiálom, technická tvorivosť. PMO  

 V: Zhotoviť výtvory z rozmanitého  

 vrátane odpadového, rôznymi technikami  

 / strihať, lepiť, tvarovať materiál atď. /,  

 uplatňovať pri tom technickú tvorivosť. 

 

Psychomotorické O: Grafomotorika, základné grafické tvary. Ja som 

 V: Graficky znázorňovať motivovaný pohyb   PMO 

 vychádzajúci z ramenného kĺbu / kývanie,  

 mletie, hojdanie, navíjanie /, zápästia  

 / vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, 

 slučky / a pohybu dlane a prstov / horný a 

 dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá  

 osmička, fiktívne písmo /. 

 

Sociálne, O: Zmysluplnosť rečového prejavu. Ja som 

komunikatívne, V: Uplatňovať aktívnu slovnú zásobu  SEO  

osobnostné vzhľadom na obsahový kontext / zmysluplne 

 rozprávať o svojich pocitoch, zážitkoch,  

 dojmoch /.  

 

Sociálne O: Tvorivosť v rečovom prejave. Ja som  

komunikatívne V: Používať synonymá, antonymá a  SEO  

 hononymá, vytvárať rýmy. 

 

Psychomotorické, O: Súlad pohybu, hudby a textu hry. Ľudia  

učebné, komunikatívne V: Stvárniť hudobno – dramaticky  PMO  

 textovú časť hry.  

 

Kognitívne, učebné O: Význam práce. Ľudia  

 V: Pochopiť význam práce na základe  KO  

 rozmanitých pracovných činnosti.  

 

Kognitívne, učebné O: Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných  Ľudia  

komunikatívne produktoch KO  

 V: Priradiť, rozoznať a pomenovať farby  

 na obklopujúcich reáliách.  

 

Kognitívne,osobnostné O: Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných  Ľudia  

 produktoch. KO  

 V: Uplatniť na základe vlastného pozorovania  

 farebnú rozmanitosť vo výtvarných, pracov-  

 ných i technických produktoch.  

 

Kognitívne, element. O: Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, Ľudia  

základy riešenia zostavovanie podľa kritérií. KO  

problému V: Priradiť, triediť a usporiadať predmety  

 podľa určitých kritérií / farba, tvar, veľkosť /.  

 

Kognitívne, element. O: Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie  Ľudia  

základy riešenia a zostavovanie podľa kritérií. KO  

problému  V: Určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo 

 prvkov v skupine. 

 

Kognitívne, učebné O: Plošná a priestorová tvorivosť. Ľudia  



 V: Zhotoviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov  KO 

 paličiek alebo geometrických tvarov obrazce 

 a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných  

 inštrukcií.  

 

Kognitívne, O: Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom  Ľudia 

komunikatívne slovenskom jazyku. KO  

 V: Reagovať slovne na jednoduché otázky  

 buď jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou  

 alebo jednoduchou frázou.  

 

Sociálne, O: Riešenie konfliktov. Ľudia  

komunikatívne V: Vyjadriť elementárne hodnotiace postoje  SEO  

 k správaniu iných.   

 

Psychomotorické O: Otužovanie. Príroda  

 V: Otužovať sa prostredníctvom vody, snehu, PMO 

 vetra, slnka. 

 

Psychomotorické O: Pohyb v prírode Príroda  

 V: Zvládnuť turistickú vychádzku do  PMO 

 blízkeho prírodného okolia.  

 

Psychomotorické O: Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť Príroda  

 V: Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri   PMO 

 vytváraní produktov z prírodnín prostredníc- 

 tvom využitia rôznych pracovných a výtvar- 

 ných techník. 

 

Kognitívne O: Ročné obdobia. Príroda  

 V: Rozlíšiť podľa typických znakov ročné KO  

 obdobia.  

 

Kognitívne O: Rastlinná a živočíšna ríša. Príroda  

 V. Určiť niektoré pozorovateľské spoji- KO 

 tosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou.  

 

Kognitívne, učebné O: Zvieratá a živočíchy, domáce zvieratá. Príroda  

 V: Poznať, rozlíšiť a určiť na základe pria- KO 

 meho alebo sprostredkovaného pozorovania 

 niektoré domáce, lesné a exotické zvieratá, 

 vtáky a voľne žijúce živočíchy.  

 

Kognitívne, učebné O: Zvieratá a živočíchy, domáce zvieratá. Príroda  

 V: Poznať nebezpečenstvo vyplývajúce  KO 

 z dotýkania sa neznámych zvierat.  

 

Kognitívne, učebné O: Stromy a kríky. Príroda  

 V: Poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky KO  

 a zdôvodniť ich odlišnosť. 

 

Kognitívne, učebné O: Počasie Príroda  

komunikatívne V: Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy  KO 

 ovplyvnené počasím. 

 

Sociálne, osobnostné O: Krásy prírody. Príroda  

 V: Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro SEO  

 a jedinečnosť. 

 

Sociálne,  O: Hodnotenie prírodného prostredia. Príroda  



komunikatívne, V: Hodnotiť prírodné prostredie. SEO 

osobnostné, element.  

základy kritického  

myslenia 

 

Sociálne, O: Ochranárske postoje k prírode.  Príroda  

komunikatívne, V: Rozprávať pocity, zážitky, dojmy  SEO  

osobnostné zo starostlivosti o prírodu a zobraziť ich.  

 

Sociálne, O: Emocionalita v hre.  Kultúra  

psychomotorické V: Prejavovať radosť z hry. SEO  

 

Psychomotorické O: Rytmizácia riekaniek a piesní.  Kultúra  

učebné V: Rytmizovať samostatne hrou na telo PMO 

 2/4, 3/4 takt pri rôznych postojoch, chôdzi 

 behu.  

 

Sociálne,  O: Spev piesní. Kultúra  

komunikatívne, V: Spievať v rozsahu kvinty / d¹ - a¹ / - SEO  

učebné sexty / relatívne intonačne čisto /, v prípade 

 hudobného nadania aj v rozsahu oktávy / d¹- d²/  

 s radosťou a primerane charakteru detskej  

 a umelej piesní s rôznou tématikou. 

 

Sociálne, učebné O: Vyjadrenie charakteru piesne na detských Kultúra  

psychomotorické hudobných nástrojoch a dramatickými výrazo- SEO  

 vými prostriedkami.  

 V: Vyjadriť charakter piesne hrou na detských 

 hudobných nástrojoch. 

 

Sociálne, učebné  O: Kreslenie, maľovanie, modelovanie, Kultúra  

psychomotorické výtvarné techniky. SEO  

 V: Kresliť, maľovať, modelovať rôznymi 

 technikami, tvorivo a s použitím rôzneho 

 materiálu. 

 

Sociálne, O: Výtvarná tvorivosť, výtvarné techniky. Kultúra  

psychomotorické V: Používať tvorivo rôzne výtvarné  SEO 

učebné techniky. 

 

Sociálne, osobnostné O: Detská, ľudová a autorská poézia a próza Kultúra  

 V: Vnímať s citovým zaangažovaním bábko- SEO 

 vé divadlo a iné detské divadlo / činohru,  

 spevohru /. 

 

Sociálne, O: Voľná reprodukcia literárnych útvarov. Kultúra  

komunikatívne V: Reprodukovať voľné ľudové a autorské SEO 

 rozprávky a príbehy. 

 

Sociálne, osobnostné O: Detská, ľudová a autorská poézia a próza. Kultúra  

 V: Počúvať s porozumením a citovým zaanga- SEO 

 žovaním detskú, ľudovú a autorskú poéziu, 

 rozprávky a príbehy. 

 

Sociálne, O: Prednes literárnych útvarov.  Kultúra  

komunikatívne, učebné V: Zapamätať si a prednášať krátke literárne SEO 

 útvary, napr. riekanky, hádanky, vyčítanky, 

 krátke detské básne, atď. 

 

Sociálne, O: Knihy, písmená a číslice.  Kultúra 



komunikatívne, V: Prejaviť záujem o knihy, o písmená SEO  

informačné a číslice, orientovať sa v knihách. 

 

Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti: 
- pohybové a relaxačné cvičenia 

- grafomotorické cvičenia 

- pohybové hry  

- pohybová dramatizácia textu  

- hudobno – pohybové hry 

- spevácke činnosti 

- rytmizácia piesne 

- maňuškové divadielko hrané učiteľkou  

- práca s tangramom 

- námetová hra  

- počúvanie s porozumením a reprodukcia 

- didaktická hra  

- epická poézia 

- recitácia básničiek s témou jesene 

- vychádzka do prírody za účelom zbierania prírodného materiálu 

- tvorenie rýmov  

- ekohry 

- skladanie z geometrických tvarov zvieratá a ľudské postavy 

- zostrojovanie výrobkov z prírodného materiálu 

- maľovanie, kreslenie, modelovanie, strihanie 

- určovanie množstva prvkov v skupine 

- pomenovanie voľne žijúcich zvierat a charakterizovanie ich typických znakov  

- prirodzené poznávanie rozdielnosti v prírode  

- vychádzky do prírody, na kopec, k potoku, k záhradkám 

 

Metódy výchovno – vzdelávacieho procesu:  
- rozprávanie, opis, rozhovor, pozorovanie, praktická činnosť, heuristická metóda,  

  brainstorming, situačná, inscenačná, práca s knihou, riešenie problémových úloh 

- učenie: kooperatívne, zážitkové 

 

Učebné zdroje k deťom a k učiteľke: 
- pracovné zošity a listy 

- výtvarný, prírodný, odpadový materiál 

- detská literatúra 

- odborná literatúra 

- rytmické nástroje, melodický hudobný nástroj 

- plošné farebné geometrické tvary 

- telovýchovné náradie 

- makety šarkanov 

- maňušky zvieratiek  

- obrázkový materiál 

- les, záhrada, vtáky 

- plody jesene 

 

Konkretizácia obsahového celku: ADVENTNÝ ČAS  A VIANOCE 

 

 Adventný čas – sv. Mikuláš 

 Zimné športy 

 Narodil sa Kristus Pán 

 

Kompetencie Obsahové štandardy, výkonové štandardy Okruh 

  Oblasť 

Psychomotorické O: Základné polohy, postoje a pohyby 

 ( stoj, sed, ľah, kľak, atď ). Ja som 

 V: Poznať názvy základných polôh, postojov PMO 

 a pohybov. 



 

Psychomotorické O: Manipulácia s náčiním Ja som 

 V: Manipulovať s rôznymi predmetmi,  PMO 

 náčiním, rukami, nohami, kolenami, hlavou, 

 zdvíhať, nosiť, podávať, gúľať, pohadzovať, 

 odrážať, kopať, driblovať, balansovať 

 

Psychomotorické O: Základné lokomočné pohyby ( chôdza, Ja som 

 beh, skok, lezenie, hádzanie a chytanie ). PMO 

 V: Ovládať základné lokomočné pohyby. 

 

Psychomotorické O: Jemná motorika, práca s rôznym mate- 

 riálom, technická tvorivosť. Ja som 

 V: Zhotoviť výtvory z rozmanitého mate- PMO 

 riálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami 

 ( strihanie, lepenie, tvarovanie materiálu atď.) 

 uplatňovať pri tom technickú tvorivosť. 

 

Psychomotorické O: Grafomotorika, základné grafické tvary. Ja som 

 V: Graficky znázorňovať motivovaný PMO 

 pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu 

 ( kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie ), 

 zápästia ( vertikálne línie, horizontálne 

 línie, krivky, slučky ) a pohybu dlane 

 a prstov ( horný a dolný oblúk, lomená 

 línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo). 

 

Psychomotorické O: Vizuomotorika Ja som 

 V: Využívať koordináciu zraku a ruky.  PMO 

 

Sociálne, O: Komunikácia emócií. Ja som 

komunikatívne V: Komunikovať prijateľným spôsobom SEO 

osobnostné pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť 

 pocity. 

 

Sociálne, osobnostné O: Vlastná jedinečnosť a jedinečnosť iných Ja som 

 V: Uvedomiť si a uplatniť vlastnú                SEO 

                                                    jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom 

                                                    na jedinečnosť iných detí v skupine. 

 

Sociálne, komunikatívne O: Pasívna a aktívna slovná zásoba. Ja som 

 V: Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú SEO 

 zásobu. 

 

Sociálne, komunikatívne O: Zmysluplnosť rečovéhp prejavu. Ja som 

osobnostné V: Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom SEO 

 na obsahový kontext ( zmysluplne rozprávať 

 o svojich pocitoch, zážitkoch, dojmoch ). 
 

Psychomotorické  O: Pravidlá a spolupráca v hudobno – pohybo- Ľudia 

 vých hrách PMO 

 V: Uplatniť spoluprácu v skupinovej     

 hudobno – pohybovej alebo hudobno – drama- 

 tickej hre. 

 

Kognitívne, učebné O: Priestorové geometrické tvary ( guľa,  

 kocka, kváder, valec ). Ľudia 

 V: Poznať, rozlíšiť, priradiť a určiť niektoré KO 

 priestorové geometrické tvary. 

 



Kognitívne, učebné O: Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie Ľudia 

 a zostavovanie podľa kritérií KO 

 V: Priradiť číslo ( nie číslicu ) k danému 

 počtu predmetov od 1 do 10. 

 

Kognitívne, komunikatívne O: Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom Ľudia 

element. základy slovenskom jazyku. KO 

riešenia problémov V: Reagovať slovne na jednoduché otázky 

 buď jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou 

 alebo jednoduchou frázou. 

 

Sociálne, osobnostné O: Delenie, pomoc, obdarovanie Ľudia 

 V: Rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť SEO 

 inému. 

 

Sociálne, komunikatívne O: Základy empatie. Ľudia 

osobnostné V: Zaujať pozitívne a empatické postoje SEO 

 k chorým, osobám so zdravotným postihnu- 

 tím, starým ľuďom, multikultúrnej a socio- 

 ekonomickej rozmanitosti ľudstva. 

 

Psychomotorické O: Umelá lokomócia Príroda 

 V: Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi PMO 

 prírodnými a umelými prekážkami. 

 

Psychomotorické O: Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti Príroda 

 ( kĺzanie, bobovanie, hry s vodou, atď. ). PMO 

 V: Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne  

 pohybové zručnosti a schopnosti. 

 

Psychomotorické,  O: Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť. Príroda 

učebné V: Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť PMO 

 pri vytváraní produktov z prírodnín prostred- 

 níctvom využitia rôznych pracovných  

 a výtvarných techník. 

 

Kognitívne, učebné O: Ročné obdobia. Príroda 

 V: Rozlíšiť podľa typických znakov ročné KO 

 obdobie. 

 

Kognitívne, učebné O: Počasie. Príroda 

komunikatívne V: Poznať, opísať, rozlíšiť prírodne javy KO 

 ovplyvnené počasím. 

 

Sociálne, osobnostné O: Krásy prírody.  Príroda 

 V: Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro SEO 

 a jedinečnosť. 

 

Psychomotorické O: Tanec a pohybová improvizácia Kultúra 

 V: Uplatňovať tanečné prvky ( cvalové PMO 

 poskoky, poskočný krok, otočky, úklony ). 

 

Psychomotorické O: Reakcie na zmenu tempa hudby. Kultúra 

 V: Pohotovo reagovať na zmenu tempa PMO 

 hudobného sprievodu. 

 

Kognitívne, učebné O: Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy. Kultúra 

osobnostné V: Zapojiť sa do prípravy osláv sviatkov KO 

 a spoločenských udalostí vrátane udržiavania 

 ľudových tradícií. 



 

Kognitívne, osobnostné O: Umelecké stvárnenie prežívania sviatkov. Kultúra 

komunikatívne V: Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými KO 

 prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z osláv  

 sviatkov. 

 

Sociálne, O: Rytmizácia riekaniek a piesní. Kultúra 

psychomotorické V: Rytmizovať ľudové riekanky a detské  SEO 

učebné ľudobé a umelé piesne na tele alebo 

 prostredníctvom Orffovho inštrumentára. 

 

Sociálne,  O: Spev piesní. Kultúra  

komunikatívne, V: Spievať v rozsahu kvinty / d¹ - a¹ / - SEO  

učebné sexty / relatívne intonačne čisto /, v prípade 

 hudobného nadania aj v rozsahu oktávy / d¹-d²/  

 s radosťou a primerane charakteru detskej  

 a umelej piesní s rôznou tématikou. 

 

Sociálne, osobnostné O: Počúvanie piesní a hudby. Kultúra 

 V: Počúvať detské hudobné skladby  SEO 

                                                   s citovým zaangažovaním. 

 

Sociálne, učebné  O: Kreslenie, maľovanie, modelovanie, Kultúra  

psychomotorické výtvarné techniky. SEO  

 V: Kresliť, maľovať, modelovať rôznymi 

 technikami, tvorivo a s použitím rôzneho 

 materiálu. 

 

Sociálne, osobnostné O: Detská, ľudová a autorská poézia a próza. Kultúra  

kominikatívne V: Počúvať s porozumením a citovým SEO 

                                                    zaangažovaním detskú, ľudovú a autorskú  

                                                    poéziu,rozprávky a príbehy. 

 

Sociálne, O: Prednes literárnych útvarov.  Kultúra  

komunikatívne, učebné V: Zapamätať si a prednášať krátke literárne SEO 

 útvary, napr. riekanky, hádanky, vyčítanky, 

 krátke detské básne, atď. 

 

Sociálne, komunikatívne O: „Čítanie“ a „písanie“ jednoduchého prí- Kultúra 

 behu. SEO 

 V: „Písať“ obrázkový list. 

Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti: 

- pohybové a relaxačné cvičenia 

-grafomotorické cvičenia 

- zdobenie vianočného stromčeka 

-počúvanie a reprodukcia autorského príbehu 

- spevácke činnosti 

-počúvanie vianočných piesní, kolied, vinšovačiek 

- dotváranie pravej strany vianočných ozdôb 

- maľovanie, kreslenie, vystrihovanie, modelovanie 

- hudobno – pohybová hra 

- manipulácia s priestorovými geometrickými tvarmi 

- priraďovanie čísla k rovinným geometrickým tvarom 

- hľadanie chýb v popletenom obrázku 

- vzájomné obdarovanie 

- tvorivé hry so snehom 

- nácvik kultúrneho programu na verejné vystúpenie 

- rytmizácia piesne 

- prednášanie básničiek, vinšovačiek k Vianociam a k zime 

- práca so slaným cestom 



- písanie listu Ježiškovi 

- školská oslava sviatkov 

 

Metódy výchovno – vzdelávacieho procesu: 

- rozprávanie, pozorovanie, opis, rozhovor, heuristická metóda, situačná, dialóg, inscenačná,   

  manipulačná, praktická činnosť, brainstorming, riešenie problémových úloh. 

- učenie: kooperatívne, zážitkové 

 

Učebné zdroje k deťom, k učiteľke: 

-pracovné zošity a listy 

- výtvarný a pracovný materiál 

- vianočné ozdoby 

- hudobný nástroj a rytmické nástroje 

- priestorové geometrické tvary 

- prírodný materiál 

- rytmické nástroje 

- obrázkový materiál 

- sneh 

- detská literatúra, odborná literatúra 

 

Konkretizácia obsahového celku: NA  NOVÝ  ROK  O SLEPAČÍ  KROK 

  

- Naša zem je guľatá – deň, noc, štyri ročné obdobia 

- Časové vzťahy 

- Vesmír, planéty, hviezdy 

 

Kompetencie Obsahové štandardy, výkonové štandardy Okruh 

  Oblasť 

Psychomotorické O: Rovnováha. Ja som 

 V: Vedieť udržať rovnováhu. PMO 

 

Psychomotorické O: Základné lokomačné pohyby ( chôdza, Ja som 

 beh, skok, lezenie, hádzanie a chytanie ).  PMO 

 V: Ovládať základné lokomočné pohyby. 

 

Psychomotorické O: Pravidlá, rešpektovanie a spolupráca. Ja som 

 V: Dodržiavať zvolené pravidla, spolupra- PMO 

 covať, rešpektovať ostatných.  

 

Psychomotorické O: Jemná motorika, práca s rôznym mate- 

 riálom, technická tvorivosť. Ja som 

 V: Zhotoviť výtvory z rozmanitého mate- PMO 

 riálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami 

 ( strihanie, lepenie, tvarovanie materiálu atď.) 

 uplatňovať pri tom technickú tvorivosť. 

 

Psychomotorické O: Vizuomotorika. Ja som 

 V: Správne držať graafický materiál  PMO  

 a používať primeranú intenzitu tlaku na  

 podložku pri používaní rôznych techník. 

 

Psychomotorické O: Vizuomotorika. Ja som  

 V: Využívať koordináciu zraku a ruky. PMO 

 

Psychomotorické O: Grafomotorika, základné grafické tvary. Ja som 

 V: Graficky znázorňovať motivovaný PMO 

 pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu 

 ( kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie ), 

 zápästia ( vertikálne línie, horizontálne 

 línie, krivky, slučky ) a pohybu dlane 



 a prstov ( horný a dolný oblúk, lomená 

 línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo). 

 

Sociálne, komunikatívne O: Vlastná jedinečnosť a jedinečnosť iných Ja som 

 V: Uvedomiť si a uplatniť vlastnú jedinečnosť SEO  

 a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť  

 iných detí v skupine. 

 

Sociálne, komunikatívne O: Kontakt v komunikácií. Ja som 

 V: Vedieť predstaviť seba i svojho kamaráta. SEO 

 

Sociálne, komunikatívne O: Pasívna a aktívna slovná zásoba. Ja som 

 V: Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú SEO 

 zásobu. 

 

Sociálne, komunikatívne O: Analyticko – syntetické činnosti so  Ja som 

 slovami. SEO 

 V: Uplatňovať schopnosť analyticko – synte-  

 tických hier a činnosti so slovami. 

 

Psychomotorické O: Súlad pohybu, hudby a textu hry. Ľudia 

 V: Zlatiť pohybovú a hudobnú stránku PMO 

 v hudobno – pohybovej hre. 

 

Kognitívne, učebné O: Význam práce. Ľudia 

 V: Pochopiť význam práce na základe  KO 

 rozmanitých pracovných činností. 

 

Kognitívne, učebné O: Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie Ľudia 

 a zostavovanie podľa kritérií. KO 

 V: Priradiť číslo ( nie číslicu ) k danému 

 počtu predmetov od 1 do 10. 

 

Kognitívne, učebné, O: Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, Ľudia 

 zostavovanie podľa kritérií. KO 

 V: Priradiť, triediť a usporiadať predmety 

 podľa určitých kritérií ( farby, tvar, veľkosť ).  

 

Kognitívne,  O: Plošná a priestorová tvorivosť. Ľudia 

psychomotorické V: Zostavovať z puzzle, rozstrihaných  KO 

učebné obrázkov, paličiek alebo geometrických  

 tvarov obrazce a útvary podľa fantázie, 

 predlohy a slovných inštrukcií. 

 

Sociálne, O: Akceptácia názorovej odlišnosti. Ľudia 

komunikatívne, V: Prijať v rozhovore s inými deťmi SEO 

osobnostné                                 názorovú odlišnosť, prijateľným spôsobom  

                                                   obhajovať svoje vlastné názory.  

 

Psychomotorické O: Otužovanie Príroda  

 V: Pohybovať a nebáť sa v rôznom PMO 

                                                    prostredí / sneh, ľad, voda /.  

 

Psychomotorické O: Umelá lokomócia Príroda  

 V: Modifikovať pohyb v zmenených pod- PMO 

 mienkach alebo problémových situáciách. 

 

Psycomotorické O: Špeciálne pohybové zručnosti a schop- Príroda 

 nosti / kĺzanie, bobovanie, hry s vodou /.  PMO 

 V: Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne 



 pohybové zručnosti a schopnosti.  

 

Psychomotorické O: Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť. Príroda 

 V: Prejaviť zručnosti praktickú  tvorivosť pri  PMO 

 vytváraní produktov z prírodnín prostredníc-  

 tvom využitia rôznych pracovných a výtvar- 

 ných techník. 

 

Psychomotorické O: Otužovanie. Príroda  

 V: Otužovať sa prostredníctvom vody, PMO 

 snehu, vetra, slnka. 

 

Kognitívne, učebné O: Ročné obdobia. Príroda 

 V: Rozlíšiť podľa typických znakov ročné  KO 

 obdobia. 

 

Kognitíve, učebné O: Elementárne predstavy o Zemi. Príroda  

 V: Vyjadriť rôznymi umeleckými  KO 

 výrazovými prostriedkami vlastné predstavy  

                                                   o Zemi získané z rôznych médií.  

 

Kognitívne, učebné O: Elementárne predstavy o slnku. Príroda  

 V: Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými KO 

 prostriedkami predstavy o slnku získané pozo- 

 rovaním. 

 

Kognitívne, učebné O: Elementárne predstavy o mesiaci a  Príroda 

 hviezdach. KO 

 V: Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

 prostriedkami predstavy o mesiaci a hviezdach 

 získané pozorovaním.  

 

Sociálne, osobnostné O: Hodnotenie prírodného prostredia. Príroda 

 V: Hodnotiť prírodné prostredie. SEO 

 

Psychomotorické O: Pohybové stvárnenie charakteru hudby. Kultúra  

 V: Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodze- PMO 

 ným kultivovaným pohybom.  

 

Kognitívne, učebné O: Časové vzťahy. Kultúra 

 V: Orientovať sa v časových vzťahov KO 

 jedného dňa, týždňa a roka v spojení  

 s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom  

                                                   rozlišovania podstatných znakov. 

 

Kognitívne, učebné O: Časové vzťahy. Kultúra 

 V: Rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz, KO 

 dnes, čo bolo, včera, čo bude, zajtra.  

 

Kognitívne, O: Rozmanitosť sveta. Kultúra 

informačné V: Overiť si z detských encyklopédií a  KO 

 iných médií, že svet je veľký a rozmanitý 

 / pozostáva aj z oceánov, morí, riek, pohorí, 

 lesov, pralesov,  

                                                   rozmanitej zvieracej ríše,atď /. 

 

Kognitívne O: Umelecké stvárnenie dojmov z rozprávania Kultúra 

 sveta. KO 

 V: Vyjadriť rôznymi umeleckými 

                                                   výrazovými prostriedkami pocity, 



                                                   dojmy z pozorovania sveta, prípadne  

                                                   zážitky z návštevy zahraničia. 

 

Sociálne, osobnostné O: Tvorivosť v hre. Kultúra 

 V: Začať rozvíjať a ukončiť hru. SEO 

 

Sociálne, učebné O: Spev piesní. Kultúra 

komunikatívne V: Spievať v rozsahu kvinty / d¹ - a¹ / SEO 

 sexty / relatívne intonačne čisto /, v prípade 

 hudobného nadania aj v rozsahu oktávy 

                                                   / d¹- d²/s radosťou a primerane charakteru  

                                                   detskej ľudovej a umelej piesni  

                                                   s rôznou tematikou. 

 

Sociálne, učebné O: Vyjadrenie charakteru piesne na detských Kultúra  

psychomotorické hudobných nástrojoch a dramatickými výra- SEO 

 zovými prostriedkami. 

 V:Vyjadriť charakter piesne hrou 

                                                   na detských hudobných nástrojoch.  

 

Sociálne, O: Kreslenie, maľovanie, modelovanie.  Kultúra  

psychomotorické V: Kresliť, maľovať, modelovať podľa SEO 

osobnostné vlastnej fantázie, predstáv a na tému.  

 

Sociálne, učebné O: Výtvarné techniky. Kultúra 

 V: Používať tvorivo rôzne výtvarné  SEO 

                                                   techniky.  
 

Sociálne, učebné O: Kompozičné celky. Kultúra  

 V: Tvoriť s využitím fantázie kompozičné SEO 

 celky. 

 

Sociálne, osobnostné O: Detská, ľudová a autorská poézia a próza. Kultúra  

 V: Počúvať s porozumením a citovým SEO 

                                                   zaangažovaním detskú, ľudovú a autorskú 

                                                   poéziu,rozprávky a príbehy. 

 

Sociálne, učebné  O: Prednes literárnych útvarov.  Kultúra  

komunikatívne V: Zapamätať si a prednášať krátke literárne SEO 

 útvary, napr. riekanky, hádanky, vyčítanky,  

 krátke básne, atď. 

 

Sociálne, učebné O: Knihy, písmená a číslice.  Kultúra  

komunikatívne V: Prejaviť záujem o knihy, o písmená,  SEO  

informačné číslice, orientovať sa v knihách.  

 

Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti: 
- pohybové a relaxačné cvičenia 

- grafomotorické cvičenia 

- vychádzka na kopec, dedinou, okolo potoka 

- pohybové hry 

- hudobno – pohybové hry 

- recitácia básničiek  

- počúvanie rozprávok a príbehov 

- hry so snehom 

- skladanie obrazcov z geometrických tvarov, paličiek 

- spevácke činnosti  

- kreslenie, maľovanie, vystrihovanie, nalepovanie 

- sluchové  hry, hry so slovami 

- obrázkové čítanie  



- sánkovanie, bobovanie, kĺzanie  

 

 

Metódy výchovno – vzdelávacieho procesu: 
- rozprávanie, pozorovanie, opis, rozhovor, brainstorming, heuristická metóda, vysvetľovanie, 

práca s knihou, inscenačná, manipulácia s predmetmi, situačná, riešenie problémových úloh, 

demonštratívna, pokus 

- učenie: zážitkové, kooperatívne 

 

Učebné zdroje k deťom a k učiteľke: 

- pracovné listy, zošity 

- pracovný, výtvarný a prírodný materiál 

- detská literatúra, odborná literatúra 

- detské encyklopédie  

- rytmické nástroje 

- obrázkový materiál 

 

Konkretizácia obsahového celku: ZIMA JE, KAŽDÝ SA RADUJE 

 

- Je tu karneval 

- Cestujeme okolo sveta  

- Nebezpečenstvo okolo nás  

- Ako sa obliekame  

 

Kompetencie Obsahové štandardy, výkonové štandardy Okruh  

  Oblasť 

Psychomotorické O: Uplatnenie laterality v pohybe.  Ja som 

 V: Prejaviť v rôznych pohybových  PMO 

 činnostiach vlastnú lateralitu. 

 

Psychomotorické O: Základné lokomočné pohyby / chôdza, Ja som 

 beh, skok, lezenie, hádzanie a chytanie /. PMO 

 V: Ovládať základné lokomočné pohyby.  

 

Psychomotorické O: Hrubá motorika.  Ja som  

 V: Pohybovať sa okolo osi vlastného tela PMO 

 / prevaly, obraty, kotúle /.  

 

Psychomotorické O: Pohyb ako prostriedok upevňovania  Ja som  

 zdravia.  PMO 

 V: Zaujať adekvátne postoje k pohybu a 

 športovým aktivitám. 

 

Psychomotorické  O: Jemná motorika, práca s rôznym mate- Ja som 

 riálom, technická tvorivosť. PMO 

 V: Zhotoviť výtvory z rozmanitého mate- 

 riálu, vrátane odpadového, rôznymi tech- 

 nikami / strihať, lepiť, tvarovať materiál /, 

 uplatňovať pri tom technickú zručnosť. 

 

Psychomotorické O: Jemná motorika, technická tvorivosť Ja som  

 V: Zhotoviť výtvory zo skladačiek  PMO 

 a stavebníc z rôzneho materiálu postupne od 

 väčších dielcov až po drobné dieliky podľa  

 vlastnej fantázie a podľa predlohy. 

 

Psychomotorické O: Vizuomotorika. Ja som  

 V: Využívať koordináciu zraku a ruky. PMO 

 

Psychomotorické O: Grafomotorika, základné grafické tvary. Ja som 



 V: Graficky znázorňovať motivovaný PMO 

 pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu 

 ( kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie ), 

 zápästia ( vertikálne línie, horizontálne 

 línie, krivky, slučky ) a pohybu dlane 

 a prstov ( horný a dolný oblúk, lomená 

 línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo). 

 

Kognitívne, učebné O: Zásady ochrany vlastného zdravia. Ja som 

 V: Dodržať zásady ochrany zdravia KO 

 ( s pomocou dospelých ). 

 

Kognitívne,  O: Zdravotný stav, postoje k zdraviu. Ja som 

osobnostné V: Zaujať pozitívne postoje k svojmu KO 

komunikatívne zdraviu i k zdraviu iných a vyjadriť ich 

 prostredníctvom rôznych umeleckých 

 prostriedkov. 

 

Kognitívne, učebné  O: Ochrana proti drogám. Ja som 

 V: Uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu KO 

 s neznámymi osobami ( odmietnuť sladkosti 

 od neznámych osôb, vnímať to ako  

 nebezpečenstvo ohrozenia zdravia ). 

 

Kognitívne, učebné O: Možnosti poškodenia zdravia. Ja som 

 V: Rozlíšiť príčiny možného nebezpe- KO 

 čenstva a poškodenia zdravia pri 

 zakázanej manipulácii s niektorými 

 predmetmi, napr. s ostrými predmetmi, 

 zápalkami, liekmi, chemikáliami, čistiacimi 

 prostriedkami, elektrospotrebičmi, ale aj  

 s neznámymi prírodninami. 

 

Kognitívne,  O: Bezpečnosť cestnej premávky. Ja som 

komunikatívne V: Zdôvodniť význam dodržiavania KO 

 pravidiel cestnej premávky vzhľadom na 

 bezpečnosť. 

 

Kognitívne, učebné  O: Bezpečnosť cestnej premávky. Ja som 

 V: Poznať základné dopravné značky. KO 

 

Kognitívne, učebné O: Bezpečnosť cestnej premávky. Ja som 

 V: Prechádzať bezpečne cez cestu pod KO 

 vedením staršich. 

 

Sociálne, osobnostné O: Sebaregulácia. Ja som 

 V: Prejaviť sebareguláciu v hrach a iných SEO 

 aktivitách – konať s ohľadom na seba 

 a druhých. 

 

Sociálne,  O: Pasívna a aktívna slovná zásoba. Ja som 

komunikatívne V: Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú SEO 

 zásobu. 

 

Sociálne, O: Tvorivosť v rečovom prejave. Ja som 

komunikatívne V: Používať synonymá, antonymá  SEO 

 a homonymá, vytvárať rýmy. 

 

Sociálne,  O: Pravidlá a spolupráca v hudobno – pohyb. Ľudia 

psychomotorické hrách. SEO 



 V: Dodržiavať pravidlá hudobno – pohybových 

 hier. 

 

Kognitívne,  O: Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných Ľudia 

osobnostné produktoch. KO 

 V: Uplatňovať individuálne farebné videnie. 

 

Kognitívne, učebné O: Dopravné prostriedky. Ľudia 

 V: Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť KO 

 dopravné prostriedky podľa miesta pohybu 

 ( zem, voda, vzduch ). 

 

Kognitívne, učebné O: Základné počtové úkony v číselnom rade Ľudia 

element. základy od 1 do 10. KO 

riešenia problému V: Vykonávať jednoduché operácie  

 v číselnom rade od 1 do 10 ( v spojitosti 

 s manipuláciou s predmetmi alebo  

                                                   hračkami ). 

 

Kognitívne, učebné O: Plošná a priestorová tvorivosť.  Ľudia 

 V: Zostavovať z puzzle, rozstrihaných  KO 

 obrázkov, paličiek alebo geometrických  

                                                   tvaro obrazce a útvary podľa fantázie, 

                                                   predlohy a slovných inštrukcií. 

 

Kognitívne, element. O: Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, Ľudia  

základy riešenia zostavovanie podľa kritérií. KO 

problémov V: Priradiť, triediť a usporiadať predmety 

 podľa určitých kritérií  

                                                  ( farba, tvar, veľkosť ). 

 

Kognitívne,  O: Neslovné reakcie ( pohyby, gestá, mimika ). Ľudia 

komunikatívne V: Reagovať neslovne na otázky a pokyny. KO 

 

Sociálne, osobnostné O: Rozmanitosť ľudských vlastností.  Ľudia 

komunikatívne V: Hodnotiť a rozlíšiť pozitívne i negatívne SEO 

 charakterové vlastnosti ľudí na základe 

 reálnych i fiktívnych situácií. 

 

Psychomotorické O: Pohyb v prírode. Príroda 

 V: Pohybovať a nebáť sa v rôznom prostredí PMO 

 ( sneh, ľad, voda ). 

 

Psychomotorické O: Otužovanie. Príroda 

 V: Otužovať sa prostredníctvom vody, PMO 

                                                   snehu, vetra, slnka. 

 

Psychomotorické O: Umelá lokomócia. Príroda 

 V: Modifikovať pohyb v zmenených  PMO 

 podmienkach alebo v problémových 

                                                   situáciách. 

 

Psychomotorické O: Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti Príroda 

 ( kĺzanie, bobovanie, hry s vodou, atď. ). PMO 

 V: Zvládnuť na elementárnej úrovni  

 špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti. 

 

Psychomotorické O: Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť. Príroda 

 V: Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť  PMO 

 pri vytváraní produktov z prírodnín prostred- 



 níctvom využitia rôznych pracovných  

 a výtvarných techník. 

 

Kognitívne, učebné O: Huby. Príroda 

 V: Vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé. KO 

 

Sociálne, osobnostné O: Krásy prírody. Príroda 

 V: Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro KO 

 a jedinečnosť. 

 

Psychomotorické O: Tanec a pohybová improvizácia. Kultúra 

 V: Uplatňovať získané schopnosti v PMO 

                                                   pohybovej improvizácií podľa hudby. 
 

Kognitívne, učebné O: Hračky a predmety. Kultúra  

 V: Vnímať rôznorodosť, že hračky  KO 

                                                   a predmety sú z rôzneho materiálu, ktorý 

                                                   má rôzny povrch, tvar, farbu a veľkosť. 

  

Kognitívne, učebné O: Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy. Kultúra 

komunikatívne V: Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv KO 

 sviatkov a spoločenských udalostí vrátane 

 udržiavania ľudových tradícií. 

 

Kognitívne,  O: Umelecké stvárnenie prežívanie sviatkov. Kultúra 

psychomotorické V: Vyjadriť rôznymi umeleckými KO 

                                                   výrazovými prostriedkami pocity, dojmy  

                                                   a zážitky z osláv a sviatkov. 

 

Sociálne, učebné O: Rytmizácia riekaniek a piesní. Kultúra 

psychomotorické V: Rytmizovať ľudové riekanky a detské SEO 

 ľudové a umelé piesne hrou na tele alebo 

 prostredníctvom Orffovho inštrumentára. 

 

Sociálne, učebné O: Spev piesní. Kultúra 

komunikatívne V: Spievať v rozsahu kvinty / d¹ - a¹ / SEO 

 sexty / relatívne intonačne čisto /, v prípade 

 hudobného nadania aj v rozsahu oktávy  

                                                   / d¹- d²/ s radosťou a primerane charakteru 

                                                   detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou  

                                                   tematikou. 

 

Sociálne, osobnostné O: Počúvanie piesní a hudby. Kultúra 

 V: Počúvať detské hudobné skladby SEO 

 s citovým zaangažovaním. 

 

Sociálne, O: Výtvarné techniky.  Kultúra 

psychomotorické V: Kresliť, maľovať, modelovať rôznymi SEO 

učebné technikami, tvorivo a s použitím rôzneho 

 materiálu. 

 

Sociálne, O: Kompozičné celky. Kultúra 

psychomotorické V: Tvoriť s využitím fantázie kompozičné  SEO 

 celky. 

 

Sociálne, O: Knihy, písmená a čislice. Kultúra 

komunikatívne V: Prejaviť záujem o knihy, písmena, SEO 

učebné, informačné                    číslice ,orientovať sa v knihách. 

 

Sociálne, osobnostné O: Detská, ľudová a autorská poézia a próza. Kultúra 



 V: Počúvať s porozumením a citovým SEO 

 zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú  

 poéziu, rozprávky a príbeh. 

 

Sociálne,  O: Prednes literárnych útvarov. Kultúra 

komunikatívne,  V: Zapamätať si a prednášať krátke  SEO 

učebné literárne útvary, napr. riekanky, hádanky, 

 vyčítanky, krátke detské básne, atď. 

Sociálne, O: Voľná reprodukcia literárnych útvarov. Kultúra 

komunikatívne V: Reprodukovať voľné ľudové a autorské  SEO 

 rozprávky a príbehy. 

 

 Stratégia výchovno – vzdelávacej činnosti: 

- pohybové a relaxačné činnosti 

- grafomotorické cvičenia 

- kreslenie, maľovanie, vystrihovanie, nalepovanie 

- sluchová hra, hry so slovami 

- konštruktívne hry, didaktické, námetové hry 

- hry s pieskom 

- pohybová improvizácia 

- spevácke činnosti 

- dramatické vyjadrovanie 

- recitácia básničiek 

- počúvanie rozprávok a príbehov 

- reprodukcia príbehov 

- počúvanie piesní 

- rytmizácia piesní 

- skladanie geometrických tvarov do obrazcov podľa fantázie 

- hry s písmenkami a číslicami 

- zimné športy 

- vychádzky 

 

Metódy výchovno – vzdelávacieho procesu: 

- rozprávanie, rozhovor, opis, brainstorming, heuristická metóda, situačná, inscenačná, práca 

  s knihou, manipulačná, riešenie problémových úloh 

- učenie: zážitkové, kooperatívne 

 

Učebné zdroje k deťom, k učiteľke: 

- pracovné zošity, listy 

- výtvarný, prírodný, pracovný materiál 

- detská literatúra, odborná literatúra 

- odev, obuv, nebezpečné predmety 

- dopravné prostriedky 

- karnevalové masky 

- rytmické nástroje 

- predmety rôzneho materiálu 

- rovinné geometrické tvary 

 

Konkretizácia obsahového celku: JAR KLOPE NA VRÁTKA,  

                                                      PREBÚDZA SA                                                                   

                                                      LES A ZÁHRADKA 

 S knihou do sveta rozprávok 

 Komunikačné média  

 Čo skrývajú predmety 

 Príroda sa prebúdza 
 

Kompetencie Obsahové štandardy, výkonové štandardy Okruh  

  Oblasť  

 

Psychomotorické  O: Hrubá motorika.  Ja som  



 V: Pohybovať sa okolo osi vlastného tela PMO 

 / prevaly, obraty, kotúle /. 

 

Psychomotorické  O: Manipulácia s náčiním. Ja som  

 V: Manipulovať s rôznymi predmetmi, PMO 

 náčiním / rukami, nohami, kolenami, 

                                                   hlavou,zdvíhať,nosiť, podávať,  

                                                   pohadzovať, odrážať, 

 kopať, driblovať, balansovať /.  

 

Psychomotorické O: Pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia. Ja som 

 V: Zaujať adekvátne postoje k pohybu PMO 

                                                   a športovým aktivitám. 
 

Psychomotorické O: Jemná motorika, práca s rôznym Ja som  

 materiálom, pracovné techniky. PMO 

 V: Zhotoviť výtvory z rozmanitého mate- 

 riálu, vrátane odpadového, rôznymi techni- 

 kami / strihať,lepiť, tvarovať  

                                                   materiál atď. /, 

 uplatňovať pri tom technickú tvorivosť. 

 

Psychomotorické O: Jemná motorika, technická tvorivosť. Ja som 

 V: Zhotoviť výtvory zo skladačiek  PMO 

                                                   a stavebníc z rôzneho materiálu postupne  

                                                   od väčších dielcov až po drobné dieliky  

                                                   podľa vlastnej fantázie a podľa predlohy. 

 

Psychomotorické O: Elementárne základy práce s počítačom. Ja som 

učebné V: Zvládnuť na základe nápodoby  PMO 

                                                   a slovných inštrukcií dospelého na  

                                                   elementárnej úrovni. 

 prácu s počítačom – pracovať s detskými 

 edukačnými programami. 

 

Psychomotorické O: Grafomotorika, základné grafické tvary. Ja som  

 V: Graficky znázorňovať motivovaný PMO 

                                                   pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu 

                                                   / kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie /, 

                                                   zápästia /vertikálne línie, horizontálne 

                                                   línie, krivky, slučky a pohybu dlane 

                                                   a prstov / horný a dolný oblúk, lomená 

                                                   línia,vlnovka, ležatá osmička, fiktívne 

 písmo /. 

 

Kognitívne, učebné O: Riešenie krízových situácií ohrozujúcich Ja som  

komunikatívne zdravie. KO 

 V: Privolať pomoc dospelého v krízových  

 situáciách, v ktorých je ohrozené jeho 

                                                   zdravie prípadne zdravie iných. 

 

Kognitívne, učebné O: Možnosti poškodenia zdravia.  Ja som 

 V: Rozlíšiť príčiny možného nebezpečen- KO 

 stva a poškodenia zdravia pri zakázanej  

 manipulácií s niektorými predmetmi, napr. 

 s ostrými predmetmi, zápalkami, liekmi, 

 chemikáliami, čistiacimi prostriedkami, 

 ale aj neznámymi prírodninami. 

 

Sociálne, O: Kontakt v komunikácií. Ja  som 



komunikatívne V: Nadviazať neverbálny a verbálny  SEO 

                                                    kontakt s inými deťmi a dospelými. 

 

Sociálne, O: Pasívna a aktívna slovná zásoba. Ja som 

komunikatívne V: Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú SEO 

 zásobu. 

 

Sociálne, O: Zmysluplnosť rečového prejavu.  Ja som 

komunikatívne, V: Uplatňovať aktívnu slovnú zásobu SEO 

osobnostné vzhľadom na obsahový kontext / zmyslu- 

 plne rozprávať o svojich pocitoch, zážit- 

 koch, dojmoch /. 

 

Sociálne, O: Analiticko – syntetické činnosti  Ja som 

komunikatívne so slovami. SEO 

 V: Uplatňovať schopnosť analiticko –  

 - syntetických hier a činnosti so slovami. 

 

Psychomotorické O: Pravidlá a spolupráca v hudobno - Ľudia 

 - pohybových hrách. PMO 

 V: Dodržiavať pravidlá hudobno – 

 - pohybových hier. 

 

Psychomotorické  O: Pravidlá a spolupráca v hudobno - Ľudia 

 - pohybových hrách. PMO 

 V: Uplatňovať spoluprácu v skupinovej 

 hudobno – pohybovej alebo hudobno –  

 - dramatickej hre. 

 

Psychomotorické  O: Súlad pohybu, hudby a textu hry. Ľudia 

 V: Stvárniť hudobno – dramaticky textovú PMO 

 časť hry. 

 

Kognitívne O: Význam práce. Ľudia 

 V: Pochopiť význam práce na základe KO 

 rozmanitých činnosti. 

 

Kognitívne, element. O: Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, Ľudia 

základy riešenia zostavovanie podľa kritérií. KO 

problému V: Priradiť, triediť a usporiadať predmety 

 podľa určitých kritérií  

                                                   / farba, tvar, veľkosť /. 

 

Kognitívne, učebné O: Základné počtové úkony v číselnom rade Ľudia 

 od 1 do 10. KO 

 V: Vykonať jednoduché operácie v číselnom 

 rade od 1 do 10 / v spojitosti s manipuláciou 

 s predmetmi alebo hračkami /. 

 

Kognitívne, učebné O: Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, Ľudia 

element. základy zostavovanie podľa kritérií. KO 

riešenia problémov V: Určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo 

 prvkov v skupine. 

 

Kognitívne, učebné O: Plošná a priestorová tvorivosť. Ľudia 

 V: Zostaviť z puzzle, rozstrihaných KO 

                                                   obrázkov paličiek alebo geometrických  

                                                   tvarov obrazce a útvary podľa fantázie,  

                                                   predlohy a slovných inštrukcií. 

 



Kognitívne, O: Pasívna  a aktívna slovná zásoba v štátnom Ľudia 

komunikatívne slovenskom jazyku. KO 

 V: Reagovať slovne na jednoduché otázky 

 buď jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou 

 alebo jednoduchou frázou. 

 

Sociálne, osobnostné O: Orientácia v emóciách iných osôb. Ľudia  

 V: Rozlíšiť pozitívne i negatívne emócie SEO 

 druhých osôb. 

 

Psychomotrické O: Umelá lokomócia. Príroda 

 V: Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi PMO 

 prírodnými alebo umelými prekážkami. 

 

Psychomotorické O: Otužovanie. Príroda 

 V: Otužovať sa prostredníctvom vody, PMO 

                                                   snehu, vetra, slnka. 

 

Psychomotorické O: Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť. Príroda  

 V: Prejavovať zručnosti a praktickú PMO 

                                                   tvorivosť pri vytváraní produktov  

                                                   z prírodnín prostredníctvom využitia  

                                                   rôznych pracovných a výtvarných techník. 

 

Psychomotorické O: Pohyb v prírode. Príroda 

 V: Zvládnuť turistickú vychádzku do  PMO 

                                                   blízkeho prírodného okolia. 

 

Psychomotorické O: Pohyb s rôznymi pomôckami. Príroda 

 V: Využívať na pohyb rôzne pomôcky. PMO 

 

Kognitívne, učebné O: Ročné obdobia. Príroda  

 V: Rozlíšiť podľa typických znakov ročné KO 

 obdobia. 

 

Kognitívne, učebné O: Starostlivosť o rastliny. Príroda 

 V: Uvedomiť si a vedieť zdôvodniť význam KO 

 starostlivosti o rastliny. 

 

Kognitívne, O: Význam prírodného prostredia. Príroda 

komunikatívne V: Zdôvodniť význam prírodného KO 

osobnostné                                 prostredia na základe pozorovania  

                                                   a zážitkov z prírody. 

 

Kognitívne, učebné O: Počasie. Príroda 

komunikatívne V: Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy KO 

 ovplyvnené počasím. 

 

Sociálne, osobnostné O: Krásy prírody. Príroda  

 V: Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro SEO 

 a jedinečnosť. 

 

Sociálne, osobnostné, O: Hodnotenie prírodného prostredia. Príroda 

komunikatívne V: Hodnotiť prírodné prostredie. SEO 

 

Sociálne, O: Ochranárske postoje k prírode. Príroda 

psychomotorické V: Prakticky uplatňovať návyky starostli- SEO 

 vosti o prírodu / nezahadzovať odpadky,  

 hrabať lístie, atď. /. 

 



Kognitívne, učebné O: Hračky a predmety. Kultúra 

 V: Vnímať rôznorodosť hračiek  KO 

                                                   a predmetov vo svojom okolí. 

 

Kognitívne, učebné O: Hračky a predmety. Kultúra 

 V: Vnímať a rozoznať, že hračky  KO 

                                                   a predmety sú z rôzneho materiálu, 

                                                   ktorý má rôzny povrch 

 tvar, farbu, veľkosť, atď. 

 

Sociálne, učebné O: Spev piesní. Kultúra 

komunikatívne V: Spievať v rozsahu kvinty / d¹ - a¹ /  SEO 

                                                   sexty- relatívne intonačne čisto v prípade 

                                                   hudobného nadania aj v rozsahu oktávy 

                                                   / d¹- d² / s radosťou a primerane charakteru  

                                                   detskej ľudovej a umelej piesni  

                                                   s rôznou tematikou. 

 

Sociálne, O: Kreslenie, maľovanie, modelovanie. Kultúra 

psychomotorické V: Kresliť, maľovať, modelovať podľa SEO 

osobnostné vlastnej fantázie, predstáv a na tému. 

 

Sociálne, O: Výtvarné techniky. Kultúra 

psychomotorické V: Kresliť, maľovať, modelovať rôznymi SEO 

učebné technikami, tvorivo a s použitím rôzneho 

 materiálu. 

 

Sociálne, O: Hodnotiace postoje k umeleckým dielam. Kultúra 

osobnostné V: Vnímať a pozorovať krásu umeleckých SEO 

komunikatívne diel. 

 

Sociálne, informačné O: Knihy, písmená a číslice. Kultúra  

učebné V: Prejaviť záujem o knihy, o písmená SEO 

komunikatívne číslice, orientovať sa v knihách. 

 

Sociálne O: Detská, ľudová a autorská poézia a próza. Kultúra 

 V: Počúvať s porozumením a citovým SEO 

                                                   zaangažovaním detskú ľudovú  

                                                   a autorskú poéziu,rozprávky a príbehy. 

 

Sociálne, osobnostné O: Detská, ľudová a autorská poézia a próza.  Kultúra 

 V: Vnímať s citovým zaangažovaním  SEO 

                                                   bábkové divadlo a iné detské divadlo 

                                                   / činohru, spevohru /. 

 

Sociálne, učebné O: Prednes literárnych útvarov. Kultúra 

komunikatívne V: Zapamätať si a prednášať krátke  SEO 

                                                   literárne útvary, napr. riekanky,  

                                                   hádanky, vyčítanky, krátke detské  

                                                   básne, atď. 

 

Sociálne O: Voľná reprodukcia literárnych textov. Kultúra 

komunikatívne V: Reprodukovať voľné ľudové a autorské SEO 

 rozprávky a príbehy. 

 

Sociálne O: „Čítanie“ a „písanie“ jednoduchého Kultúra 

komunikatívne                           príbehu.  SEO 

                                                   V: „Čítať“ kreslený príbeh a obrázkový 

                                                   seriál.  
 



 

Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti: 
 

- pohybové a relaxačné cvičenia 

- grafomotorické cvičenia 

- zostrojovanie leporel 

- dokončenie príbehu 

- maľované čítanie 

- obrázkové čítanie 

- výstavka školských kníh a kníh z domáceho prostredia 

- prezeranie detských kníh, časopisov, encyklopédií 

- zostrojovanie vrecúškových bábok 

- dramatizácia piesne 

- dramatizácia rozprávky 

- scénka hraná učiteľkou 

- počúvanie a reprodukcia rozprávok 

- hudobno – pohybové činnosti 

- improvizácia dialógom prostredníctvom telefónu 

- spevácke činnosti 

- zostrojovanie televízora a mobilných telefónov zo stavebníc a odpadového materiálu  

- exkurzia do ZŠ – práca s počítačom 

- skladanie rozstrihnutých obrázkov do celku – syntéza 

- tvorba písmen a číslic z odpadového materiálu / gombíky, zápalky, uzávery z PET fliaš.../ 

- prednášanie básničiek s jarnou tematikou 

- sluchová výchova : Uhádni podľa zvuku 

- pracovné činnosti – sadenie rastlín / žerucha /, klíčenie rastlín / zlatý dážď / 

- maľovanie, kreslenie, skladanie, strihanie, lepenie 

- námetové, konštruktívne, dramatické hry 

- vychádzka: k lesíku, na kopec, na lúku, k záhradkám 

 

Metódy výchovno – vzdelávacieho procesu:  

-rozprávanie, práca s knihou, manipulačná, rozhovor, inscenačná / hra, dramatizácia /  

dialóg, praktická činnosť, pokus, brainstorming, vysvetľovanie, priame pozorovanie,  

heuristická metóda, situačná 

- učenie: kooperatívne, zážitkové 

 

Učebné zdroje k deťom a k učiteľke: 

- odborná literatúra 

- detská literatúra 

- časopisy, encyklopédie 

- výtvarný a pracovný materiál 

- ilustrácie rozprávok 

- maňušky, rekvizity 

- technika – PC, telefóny, CD – prehrávač 

- pracovné zošity 

- odpadový materiál 

- predmety rôzneho materiálu 

- semená rastlín, vetvičky  

 

Konkretizácia obsahového celku: JAR V PLNEJ KRÁSE 

 

 Domáce zvieratá a ich mláďatá 

 Tajomstvo vajíčka  

 Prileteli vtáčiky 

 Kúzelný les 

 

Kompetencie Obsahové štandardy, výkonové štandardy Okruh 

  Obsah 

Psychomotorické O: Rovnováha. Ja som 

 V: Vedieť udržať rovnováhu. PMO 



 

Psychomotorické O: Orientácia v priestore. Ja som 

 V: Orientovať sa v priestore / vo vzťahu PMO 

 k vlastnej osobe /. 

 

Psychomotorické  O: Základné polohy, postoje a pohyby Ja som 

 / stoj, sed, ľah, kľak, atď. /. PMO 

 V: Zaujať rôzne postavenia podľa pokynov. 

 

Psychomotorické O: Základné lokomočné pohyby / chôdza, Ja som 

 beh, skok, lezenie, hádzanie, chytanie /.  PMO 

 V: Ovládať základné lokomočné pohyby.  

 

Psychomotorické O: Pravidlá, rešpektovanie a spolupráca. Ja som 

 V: Dodržiavať zvolené pravidlá, spolu- PMO 

 pracovať, rešpektovať ostatných. 

 

Psychomotorické O: Manipulácia s náčiním.  Ja som 

 V: Manipulovať s rôznymi predmetmi,  PMO 

 náčiním / rukami, nohami, kolenami,  

                                                   hlavou, zdvíhať, nosiť, podávať, gúľať, 

                                                   pohadzovať,odrážať, kopať, driblovať, 

                                                    balansovať /. 

 

Psychomotorické O: Pohyb ako prostriedok upevňovania Ja som 

                                                   zdravia. PMO 

 V: Zaujať adekvátne postoje k pohybu 

                                                   a športovým aktivitám. 

 

Psychomotorické O: Jemná motorika, práca s rôznym mate- Ja som 

 riálom, pracovné techniky. PMO 

                                                   V: Zhotoviť výtvory z rozmanitého mate- 

 riálu, vrátane odpadového, rôznymi techni- 

 kami  strihať, lepiť, tvarovať materiál atď./ 

 uplatňovať pri tom technickú tvorivosť. 

 

Psychomotorické O: Jemná motorika, technická tvorivosť. Ja som 

 V: Zhotoviť výtvory zo skladačiek a sta- PMO 

 vebníc z rôzneho materiálu postupne od  

 väčších dielcov až po drobné dieliky podľa 

 vlastnej fantázie a podľa predlohy. 

 

Psychomotorické O: Grafomotorika, základné grafické tvary. Ja som 

 V: Graficky znázorňovať motivovaný  PMO 

                                                   pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu 

                                                   / kývanie,mletie, hojdanie, navíjanie  

                                                   /, zápästia / vertikálne línie, horizontálne 

                                                   línie, krivky, slučky/a pohybu dlane  

                                                   a prstov / horný a dolný oblúk, lomená 

                                                   línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktív- 

 ne písmo /. 

 

Sociálne, element. O: Základné pravidlá kultúrneho správania.  Ja som 

základy kritického V: Uplatňovať a rešpektovať návyky SEO 

myslenia                                     kultúrneho správania a spoločenských 

                                                   pravidiel. 

 

Sociálne, O: Analyticko – syntetické činnosti  Ja som 

komunikatívne                           so slovami. SEO 

 V: Uplatňovať schopnosť analyticko –                                                        



                                                   - syntetických hier a činnosti so slovami. 

 

Sociálne, O: Zmysluplnosť rečového prejavu. Ja som 

komunikatívne V: Uplatňovať aktívnu slovnú zásobu  SEO 

                                                    vzhľadom na obsahový kontext  

                                                    / zmysluplne rozprávať o svojich pocitoch, 

                                                   zážitkoch, dojmoch /. 

 

Sociálne, O: Kontakt  v komunikácií. Ja som 

komunikatívne, V: Nadviazať neverbálny a verbálny  SEO 

psychomotorické                        kontakt s inými deťmi a dospelými. 

   

Sociálne,  O: Počúvanie s porozumením. Ľudia 

komunikatívne V: Počúvať s porozumením. SEO 

 

Psychomotorické O: Pravidlá a spolupráca v hudobno-pohybo- Ľudia 

 vých hrách. PMO 

 V: Dodržiavať pravidlá hudobno- 

                                                    - pohybových hier. 

 

Psychomotorické O: Súlad pohybu, hudby a textu hry. Ľudia 

 V: Zladiť pohybovú a hudobnú stránku PMO 

 v hudobno-pohybovej hre. 

 

Kognitívne, učebné O: Základné počtové úkony v číselnom Ľudia 

element. základy rade od 1 do 10. KO 

riešenia problémov V: Vykonávať jednoduché operácie v čí- 

 selnom rade od 1 do 10 / v spojitosti s mani- 

 puláciou s predmetmi alebo hračkami /. 

 

Kognitívne, učebné O: Číselný rad. Ľudia 

 V: Počítať minimálne od 1 do 10. KO 

 

Kognitívne, učebné O: Plošná a priestorová tvorivosť. Ľudia 

 V: Zostavovať z puzzle, rozstrihaných  KO 

 obrázkov, paličiek alebo geometrických 

 tvarov obrazce a útvary podľa fantázie, 

 predlohy a slovných inštrukcií. 

 

Kognitívne, učebné,  O: Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, Ľudia 

element. základy zostavovanie podľa kritérií. KO 

riešenia problémov V: Priradiť, triediť a usporiadať  

                                                   predmety podľa určitých kritérií  

                                                   /farba, tvar, veľkosť/. 

 

Sociálne, komunikatívne O: Pasívna a aktívna slovná zásoba  Ľudia 

 v štátnom - slovenskom jazyku. SEO 

 V: Reagovať slovne na jednoduché otázky. 

                          buď jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou  

                                                   alebo jednoduchou frázou.  

 

Kognitívne,  O: Neslovné reakcie (pohyby, gestá, mimika). Ľudia 

komunikatívne,  V: Reagovať neslovne na jednoduché otázky KO 

psychomotorické a pokyny.   

  

Sociálne, O: Riešenie konfliktov. Ľudia 

komunikatívne V: Nenásilne riešiť konflikt s iným 

                                                   dieťaťom /deťmi, dohodnúť sa 

                                                   na kompromise. 

 



Sociálne, O: Otvorené komunikácia. Ľudia 

komunikatívne, V: Komunikovať otvorene bez bariér SEO 

osobnostné                     a predsudkov 

 

Psychomotorické O: Pohyb v prírode. Príroda  

 V: Zvládnuť turistickú vychádzku  PMO 

                                                   do blízkeho okolia. 

 

Psychomotorické O: Pohyb s rôznymi pomôckami. Príroda 

 V: Využívať na pohyb rôzne pomôcky. PMO 

 

Kognitívne, učebné O: Ročné obdobia. Príroda 

 V: Rozlíšiť podľa typických znakov ročné KO 

 obdobia. 

 

Kognitívne, učebné O: Rastlinná a živočíšna ríša. Príroda 

 V: Určiť niektoré pozorovateľské spojitosti KO 

 medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou. 

 

Kognitívne,  O: Význam prírodného prostredia Príroda 

osobnostné, V: Zdôvodniť význam prírodného KO 

komunikatívne                            prostredia na základe pozorovania  

                                                    a zážitkov z prírody. 

 

Kognitívne, učebné O: Zvieratá a živočíchy, domáce zvieratá. Príroda 

 V: Poznať, rozlíšiť a určiť na základe  KO 

 priameho alebo sprostredkovaného  

                                                   pozorovania niektoré domáce, 

                                                   lesné a exotické zvieratá,  

 vtáky a voľne žijúce živočíchy. 

 

Kognitívne, učebné O: Domáce zvieratá. Príroda 

 V: Zdôvodniť úžitok niektorých domácich KO  

 zvierat. 

 

Kognitívne, O: Zvieratá a živočíchy. Príroda 

osobnostné V: Zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši. KO 

 

Sociálne, osobnostné O: Krásy prírody. Príroda 

 V: Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro SEO 

 a jedinečnosť. 

 

Sociálne, osobnostné, O: Hodnotenie prírodného prostredia. Príroda 

komunikatívne V: Hodnotiť prírodné prostredie. SEO 

 

Sociálne, osobnostné O: Ochranárske postoje k prírode. Príroda 

 V: Prejaviť vzťah a ochranárske postoje SEO 

 k prírodnému prostrediu a stvárniť ich 

 prostredníctvom rôznych umeleckých  

 výrazových prostriedkov. 

 

Psychomotorické, učebné O: Rytmizácia hrou na telo pri postojoch,  Kultúra 

 chôdzi, behu. PMO 

 V: Rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4, 

 ¾ takt pri rôznych postojoch, chôdzi, behu. 

 

Psychomotorické, O: Pohybové stvárnenie charakteru hudby  Kultúra 

osobnostné V: Vyjadriť náladu piesne a hudby  PMO 

 prirodzeným kultivovaným pohybom. 
 



Psychomotorické, učebné O: Tanec a pohybová improvizácia. Kultúra 

 V: Uplatňovať tanečné prvky (cvalové PMO  

 poskoky, poskočný krok, otočky, úklony). 

 

Sociálne, učebné, O: Rytmizácia riekaniek a piesní. Kultúra 

psychomotorické V: Rytmizovať ľudové riekanky a detské  SEO 

 ľudové piesne hrou na tele alebo  

 prostredníctvom Orffovho inštrumentára. 

 

Kognitívne, učebné O: Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy Kultúra 

 V: Zapojiť sa do príprav osláv sviatkov KO 

 a spoločenských udalosti vrátane  

                                                   udržiavania ľudových tradícií. 

 

Kognitívne, informačné, O: Rozmanitosť sveta Kultúra 

učebné V: Overiť si z detských encyklopédií  KO 

                                                   a iných médií, že svet je veľký a rozmanitý  

 ( pozostáva  aj z oceánov, morí,  

                                                    riek, pohorí, lesov, pralesov, rozmanitej 

                                                    zvieracej ríše atď.). 

 

Sociálne O: Sociabilita v hre. Kultúra 

 V: Zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť SEO 

 spolupracovať v skupinovej hre. 

 

Sociálne O: Tvorivosť v hre. Kultúra 

 V: Uplatňovať tvorivosť v hre. SEO 

 

Sociálne O: Emocionalita v hre. Kultúra 

 V: Prejavovať radosť z hry. SEO 

 

Sociálne, O: Kreslenie, maľovanie, modelovanie, Kultúra 

psychomotorické, výtvarné techniky. SEO 

učebné V: Kresliť, maľovať, modelovať rôznymi 

 technikami, tvorivo a s použitím rôzneho  

 materiálu. 

 

Sociálne, O: Kreslenie, maľovanie, modelovanie Kultúra 

psychomotorické, V: Kresliť, maľovať, modelovať podľa SEO  

osobnostné vlastnej fantázie, predstáv a na tému. 

 

Sociálne, psychomotorické O: Plošné a priestorové výtvarné Kultúra  

 stvárňovanie. SEO 

 V: Kresliť, maľovať, modelovať plošne 

 a priestorovo zobraziť ľudskú a zvieraciu 

 postavu. 

 

Sociálne, komunikatívne O: Knihy, písmená a číslice. Kultúra 

 V: Prejaviť záujem o knihy, o písmená,  SEO 

 číslice, orientácia v knihách. 

 

Sociálne, osobnostné O: Detská, ľudová a autorská poézia a próza. Kultúra 

 V: Počúvať s porozumením a citovým SEO 

 zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú 

 poéziu, rozprávky a príbehy. 

 

Sociálne O: Detská, ľudová a autorská poézia a próza. Kultúra 

 V: Vnímať s citovým zaangažovaním  SEO 

                                                   bábkové divadlo a iné detské divadlo 

                                                   ( činohru, spevohru). 



Sociálne, učebné, O: Prednes literárnych útvarov. Kultúra 

komunikatívne V: Zapamätať si a prednášať krátke SEO 

                                                   literárne útvary, napr. riekanky, 

                                                   hádanky, vyčítanky, krátke detské  

                                                   básne atď. 

 

Sociálne, komunikatívne O: Voľná reprodukcia literárnych textov. Kultúra 

 V: Reprodukovať voľne ľudové a autorské SEO 

 rozprávky a príbehy. 

 

Sociálne, komunikatívne O: „Čítanie“ a „písanie“ jednoduchého  Kultúra 

 príbehu. SEO 

 V: „Čítať“ kreslený príbeh a obrázkový  

                                                   seriál. 

 

Stratégie výchovno - vzdelávacej činnosti: 

- pohybové a relaxačné cvičenia 

- grafomotorické cvičenia 

- rozlišovanie domácich zvierat a vtákov, ich charakteristické vlastnosti 

- vyjadrenie pocitov a emócií mimikou 

- skladanie geometrických tvarov do celku - syntéza 

- hry s pexesom 

- rytmizácia slov, skladanie a rozklad slov 

- pohybová hra s tanečnými prvkami 

- dramatická hra 

- prehlbovanie poznatkov o počte predmetov 

- triedenie predmetov podľa kritérií 

- modelovanie, skladanie, kreslenie, vystrihovanie, maľovanie, práca s odpadovým materiálom 

- naháňačkové hry 

- vychádzka dedinou, k poliam, k lesíku, k záhradkám, turistická vychádzka - spojená s priamym pozorovaním 

okolitej prírody 

- počúvanie a reprodukcia epickej poézie 

- pohybové hry 

- pohybová improvizácia piesne 

- hudobno - pohybové hry 

- rytmizácia piesne 

- ľudové tradície Veľkej noci 

- počúvanie s porozumením a reprodukcia 

- prednášanie veľkonočných básničiek 

- rozprávanie vlastných zážitkov 

- kresliť a triediť obrázky do tabuliek so záhlavím 

- loptové hry 

- hra s rečou - nezmyselné slová 

- didakticka hra - Farebné vajíčka 

- tvorivé hry s pieskom 

- skladanie zo stavebníc 

- maľované čítanie 

- ekohra: Výlet do lesa, Výprava do pralesa / spojená s pohybom / 

- riešenie a tvorba hádaniek 

- scénka hraná učiteľkou: Príroda drahšia ako zlato 

- tvorivé zostrojovanie z uzáverov PET fliaš 

- rozhovor o obrázku 

- práca s encyklopédiami k téme príroda 

- osvojenie si číselného radu 

- vizuálne poznávanie číslic a písmen 

Metódy výchovno - vzdelávacieho procesu:  

- opis, rozprávanie, rozhovor, pozorovanie, vysvetľovanie, práca s knihou, brainstorming, heuristická metóda, 

inscenačná, situačná, manipulačná, praktická činnosť, skladanie, riešenie problémových úloh 

- učenie: kooperatívne, zážitkové 

 



Učebné zdroje k deťom, k učiteľke:  

- pracovné zošity, listy 

 - výtvarný, pracovný, odpadový materiál 

- rovinné geometrické tvary 

- rytmické nástroje 

- rekvizity Veľkej noci 

- ilustrácie k rozprávkam 

- prstové maňušky 

- lopty 

- encyklopédie 

- detská a odborná literatúra 

- stavebnice 

- les, záhrada, domáce zvieratá, vtáky 

 

Konkretizácia obsahového celku: SLNKO ZASVIETILO,  

                                                      ÚSMEV VŠETKÝM VYČARILO 

                           

 Úsmev mojej mamičky 

 Kvety, starostlivosť o kvety 

 V ríši hmyzu  

 Život pri vode  

 

Kompetencie Obsahové štandardy, výkonové štandardy  Okruh 

  Oblasť 

Psychomotorické O: Základné lokomočné pohyby / chôdza Ja som 

 beh, skok, lezenie, hádzanie a chytanie /. PMO 

 V: Ovládať základné lokomočné pohyby. 

 

Psychomotorické O: Základné polohy, postoje a pohyby Ja som  

 / stoj, sed, kľak, atď. /. PMO 

 V: Zaujať rôzne postavenia podľa  

                                                   pokynov. 

 

Psychomotorické O: Hrubá motorika. Ja som 

 V: Pohybovať sa okolo osi vlastného tela PMO 

 / obraty,kotúle /. 

Psychomotorické O: Manipulácia s náčiním. Ja som  

 V: Manipulovať s rôznymi predmetmi,  PMO 

                                                   náčiním / rukami, nohami, kolenami, 

                                                   hlavou, zdvíhať, nosiť, podávať, 

                                                   gúľať, pohadzovať,odrážať, kopať, 

                                                   driblovať, balansovať /.  

 

Psychomotorické O: Pravidlá, rešpektovanie a spolupráca. Ja som 

 V: Dodržiavať zvolené pravidlá, spolupra- PMO 

 covať, rešpektovať ostatných. 

 

Psychomotorické O: Jemná motorika, práca s rôznym mate- Ja som 

 riálom, pracovné techniky, technická PMO 

                                                   tvorivosť.  

 V: Zhotoviť výtvory z rozmanitého  

                                                   materiálu vrátane odpadového,  

                                                   rôznymi technikami / strihať, lepiť,  

                                                   tvarovať materiál atď. /, uplatňovať pri 

                                                   tom technickú tvorivosť. 

 

Psychomotorické O: Jemná motorika, technická tvorivosť.  Ja som 

 V: Zhotoviť výtvory zo skladačiek a staveb- PMO 

 níc z rôzneho materiálu postupne od väčších 

 dielcov až po drobné dieliky podľa vlastnej 



 fantázie a podľa predlohy. 

 

Psychomotorické  O: Grafomotorika, základné grafické tvary.  Ja som 

 V: Znázorniť graficky motivovaný pohyb PMO 

 vychádzajúci z ramenného kĺbu / kývanie, 

 mletie, hojdanie, navíjanie /, zápästia / ver- 

 tikálne línie, horizontálne línie, krivky,  

 slučky / a pohybu dlane a prstov / horný a  

 dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá 

 osmička, fiktívne písmo /. 

 

Kognitívne O: Postoj k členom rodiny.  Ja som 

osobnostné V: Zaujať postoj k členom rodiny, vrátane KO 

 novonarodeného člena rodiny, a vyjadriť  

 ho prostredníctvom rôznych umeleckých 

 prostriedkov. 

 

Sociálne, O: Kontakt v komunikácií. Ja som 

komunikatívne, V: Nadviazať neverbálny a verbálny  SEO 

osobnostné                                 kontakt s inými deťmi a dospelými. 

 

Sociálne, O: Pasívna a aktívna slovná zásoba. Ja som 

komunikatívne V: Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú SEO 

 zásobu. 

 

Sociálne,  O: Analyticko-syntetické činnosti so slovami. Ja som 

komunikatívne V: Uplatňovať schopnosť analyticko- SEO 

                                                   - syntetických hier a činnosti so slovami. 

 

Psychomotorické O: Súlad pohybu, hudby a textu hry. Ľudia 

 V: Zladiť pohybovú a hudobnú stránku PMO 

 v hudobno-pohybovej hre. 

 

Psychomotorické, O: Súlad pohybu, hudby a textu hry. Ľudia 

komunikatívne V: Stvárniť hudobno-dramaticky textovú PMO 

 časť hry. 

 

Kognitívne, O: Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných Ľudia 

osobnostné produktoch. KO 

 V: Uplatňovať individuálne farebné videnie. 

 

Kognitívne, učebné, O: Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, Ľudia 

element. základy zostavovanie podľa kritérií. KO 

riešenia problému V: Priradiť, triediť a usporiadať predmety  

 podľa určitých kritérií /farba, tvar,  

                                                   veľkosť/ 

 

Kognitívne, učebné,  O: Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie,  Ľudia 

element. základy zostavovanie podľa kritérií. KO 

riešenia problému V: Určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo 

 prvkov v skupine. 

 

Kognitívne, učebné O: Číselný rad. Ľudia 

 V: Počítať minimálne od 1 do 10. KO 

 

Kognitívne, učebné O: Základné počtové úkony v číselnom rade Ľudia  

 od 1 do 10. KO 

 V: Vykonávať jednoduché operácie 

                                                   v číselnom rade od 1 do 10 / v spojitosti  

                                                   s manipuláciou s predmetmi alebo  



                                                   hračkami /. 

 

Kognitívne, učebné O: Plošná a priestorová tvorivosť. Ľudia  

 V: Zostavovať z puzzle, rozstrihaných KO 

                                                   obrázkov paličiek alebo geometrických  

                                                   tvarov, obrazce a útvary podľa fantázie, 

                                                   predlohy a slovných inštrukcií. 

 

Kognitívne, O: Pasívna  a aktívna slovná zásoba v štátnom Ľudia 

komunikatívne slovenskom jazyku. KO 

 V: Reagovať slovne na jednoduché otázky 

 jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou alebo 

 jednoduchou frázou. 

 

Sociálne, osobnostné O: Delenie, pomoc, obdarovanie. Ľudia 

 V: Rozdeliťsa, obdarovať niekoho a pomôcť SEO 

 inému. 

 

Psychomotorické O: Pohyb v prírode. Príroda 

 V: Pohybovať sa v rôznom prostredí / sneh, PMO 

 ľad, voda / bez strachu a zábran. 

 

Psychomotorické O: Pohyb v prírode. Príroda 

 V: Zvládnuť turistickú vychádzku do PMO 

                                                   blízkeho prírodného okolia. 

 

Psychomotorické O: Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť. Príroda 

 V: Prejavovať zručnosti a praktickú PMO 

                                                   tvorivosť pri vytváraní produktov  

                                                   z prírodnín prostredníctvom využitia 

                                                   rôznych pracovných a výtvarných techník. 

 

Kognitívne, učebné O: Rastlinná a živočíšna ríša. Príroda  

 V: Určiť niektoré pozorovateľské spojitosti KO 

 medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou.  

 

Kognitívne, učebné O: Zvieratá a živočíchy. Príroda 

 V: Poznať, rozlíšiť a určiť na základe  KO 

                                                   priameho alebo sprostredkovaného 

                                                   pozorovania niektoré domáce, lesné  

                                                   a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce 

                                                   živočíchy. 

 

Kognitívne, učebné O: Kvety. Príroda 

 V: Poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety. KO 

 

Kognitívne, učebné O: Starostlivosť o rastliny.  Príroda 

 V: Uvedomovať si a vedieť zdôvodniť KO 

                                                   význam starostlivosti o rastliny.  

 

Kognitívne, učebné O: Živá a neživá príroda. Príroda 

 V: Poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej  KO 

 prírody. 

 

Sociálne, osobnostné O: Krásy prírody. Príroda 

 V: Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro SEO 

 a jedinečnosť. 

 

Sociálne, osobnostné O: Ochranárske postoje k prírode. Príroda 

psychomotorické V: Prakticky uplatniť návyky starostlivosti SEO 



 o prírodu ( nezahadzovať odpadky, hrabať 

 lístie, atď. ) 

 

Psychomotorické O: Tanec a pohybová improvizácia. Kultúra 

 V: Uplatňovať získané schopnosti PMO 

 v pohybovej improvizácií podľa hudby. 

 

Kognitívne, učebné O: Rozmanitosť sveta. Kultúra 

informačné V: Overiť si z detských encyklopédií KO 

 a iných médií, že svet je rozmanitý ( pozos- 

 táva aj z oceánov, morí, riek, pohorí, lesov,  

 pralesov, rozmanitej zvieracej ríše, atď. ). 

 

Sociálne O: Emocionalita v hre. Kultúra 

 V: Prejavovať radosť z hry. SEO 

 

Sociálne,  O: Rytmizácia riekaniek a piesní. Kultúra 

psychomotorické V: Rytmizovať ľudové riekanky a detské SEO 

 ľudové a umelé piesne hrou na tele alebo 

 prostredníctvom Orffovho inštrumentára. 

 

Sociálne O: Experimentovať s farbami. Kultúra 

 V: Experimentovať s vlastnosťami farieb SEO 

 a uplatňovať ich tvorivé variácie. 

 

Sociálne, osobnostné O: Kreslenie, maľovanie, modelovanie. Kultúra 

psychomotorické V: Kresliť, maľovať, modelovať podľa SEO 

 vlastnej fantázie, predstáv a na tému.  

 

Sociálne, O: Plošné a priestorové a výtvarné stvár- Kultúra 

psychomorické ňovanie. SEO 

 V: Kresliť, maľovať, modelovať, plošne  

 a priestorovo zobrazovať ľudskú a zviera - 

 ciu postavu. 

 

Sociálne, učebné O: Knihy, písmená a čislice. Kultúra 

komunikatívne,  V: Prejaviť záujem o knihy, písmená,  SEO 

informačné číslice, orientovať sa v knihách. 

 

Sociálne, osobnostné O: Detská, ľudová a autorská poézia a próza. Kultúra 

 V: Počúvať s porozumením a citovým SEO 

 zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú 

 poéziu, rozprávky a príbehy. 

 

Sociálne, O: Prednes literárnych útvarov. Kultúra 

komunikatívne V: Zapamätať si a prednášať krátke SEO 

učebné literárne útvary, napr. riekanky, hádanky, 

 výčitky, krátko detské básne, atď. 

 

Sociálne,  O: Voľná reprodukcia literárnych útvarov. Kultúra 

komunikatívne V: Reprodukovať voľne ľudové a autorské SEO 

 rozprávky a príbehy. 

 

Stratégie výchovno - vzdelávacej činnosti: 

- pohybové a relaxačné cvičenia 

- grafomotorické cvičenia 

- pohybová improvizácia: Mamulienka pekne prosím, Takto letia vtáky, Priletela muška 

- hudobno - pohybové hry 

- športové hry 

- hry sluchové, so slovami 



- tvorba slovnej banky 

- tvorba slov s protikladným významom 

- recitácia básni 

- maľovanie: zapúšťanie a rozfukovanie farby, modelovanie, skladanie, vystrihovanie 

- vychádzka k lesu, na rozkvitnutú lúku, k potoku 

- počúvanie a reprodukcia príbehu: Nezábudky, Kam uteká voda 

- sadenie kvetov, polievanie, kyprenie 

- rozlišovanie a triedenie kvetov 

- pokusy s rastlinami, zapletanie kvetov 

- pokusy s vodou 

- tvorba herbáru 

- vytváranie rytmického sprievodu k piesní: Jarné kvety 

- konštruktívne hry, didaktické hry 

- hry s písmenkami 

- prezeranie encyklopédií  

- pracovné činnosti na školskom dvore - zbieranie odpadov, hrabanie 

 

Metódy výchovno - vzdelávacieho procesu: 

- rozhovor, opis, rozprávanie, heuristická metóda, brainstorming, práca s knihou, riešenie  

   problémových úloh, inscenačné pokusy, manipulačné, praktická činnosť, experimentovanie, 

- učenie: kooperatívne, zážitkové 

 

Učebné zdroje k deťom, k učiteľke: 

- pracovné zošity, listy 

- výtvarný, prírodný, odpadový, pracovný materiál 

- detská literatúra, odborná literatúra 

- encyklopédie 

- detské pracovné záhradné náradie 

- rytmické nástroje 

- izbové kvety, rastliny, lúčne a záhradné kvety 

- lupa 

- mravec, lienka, stromy - ovocné, listnaté, ihličnaté, okrasné 

- potok, obloha 

- písmená, čislice 

 

Konkretizácia obsahového celku: ZVONČEK ZVONÍ, SLNKO SVIETI,  

                                                      TEŠÍME SA NA VÝLETY 

 

 Mať sviatok je príjemné 

 Exotické zvieratá 

 Čoskoro budem žiakom 

 Lúčime sa škôlka milá 

 

Kompetencie Obsahové štandardy, výkonové štandardy Okruh  

  Oblasť 

Psychomotorické O: Orientácia v priestore. Ja som  

 V: Orientovať sa v priestore ( vo vzťahu PMO 

 k vlastnej osobe ). 

 

Psychomotorické O: Základné lokomočné pohyby ( chôdza, Ja som 

 skok, lezenie, hádzanie a chytanie ).  PMO 

 V: Ovládať základné lokomočné pohyby. 

 

Psychomotorické O: Základné polohy, postoje a pohyby  Ja som 

 ( sed, stoj, kľak, ľah, atď. ) PMO 

 V: Poznať názvy základných polôh, postojov 

 a pohybov. 

 

Psychomotorické O: Manipulácia s náčiním. Ja som 

 V: Manipulovať s rôznymi predmetmi,  PMO 



 náčiním ( rukami, nohami, kolenami, 

                                                   hlavou, zdvíhať, nosiť, podávať,  

                                                   ohadzovať, gúľať,pohadzovať, odrážať, 

                                                   kopať, driblovať,balansovať ). 

 

Psychomotorické O: Pravidlá, rešpektovanie a spolupráca. Ja som 

 V: Dodržiavať zvolené pravidlá, spolupra- PMO 

 covať, rešpektovať ostatných. 

   

Psychomotorické O: Jemná motorika, práca s rôznym mate- Ja som 

 riálom, pracovné techniky, technická  PMO 

                                                   tvorivosť.  

 V: Zhotoviť výtvory z rozmanitého 

                                                   materiálu vrátane odpadového, rôznymi 

                                                   technikami / strihať, lepiť, tvarovať  

                                                   materiál atď. /, uplatňovať pri tom  

                                                   technickú tvorivosť. 

 

Psychomotorické O: Jemná motorika, technická tvorivosť Ja som  

 V: Zhotoviť výtvory zo skladačiek  PMO 

 a stavebníc z rôzneho materiálu postupne  

                                                   od väčších dielcov až po drobné  

                                                   dieliky podľa vlastnej fantázie 

                                                   a podľa predlohy. 

 

Psychomotorické O: Vizuomotorika. Ja som  

 V: Využívať koordináciu zraku a ruky. PMO 

 

Psychomotorické O: Grafomotorika, základné grafické tvary. Ja som 

 V: Graficky znázorňovať motivovaný PMO 

 pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu 

 ( kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie ), 

 zápästia ( vertikálne línie, horizontálne 

 línie, krivky, slučky ) a pohybu dlane 

 a prstov ( horný a dolný oblúk, lomená 

 línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne 

                                                       písmo). 

 

Kognitívne, učebné O: Orientácia v bezprostrednom okolí  Ja som 

                                                       domova a materskej školy. KO 

 V: Orientovať sa v tesnej blízkosti domova 

 a materskej školy. 

 

Sociálne,  O: Komunikácia emócií. Ja som 

komunikatívne V: Komunikovať prijateľným spôsobom SEO 

 na pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť 

 pocity. 

 

Sociálne O: Vlastná jedinečnosť a jedinečnosť iných Ja som 

 V: Uvedomiť si a uplatniť vlastnú  SEO 

                                                       jedinečnosťa vlastné nápady so zreteľom 

                                                       na jedinečnosť iných detí v skupine. 

 

Sociálne, osobnostné O: Sebaregulácia. Ja som 

 V: Prejaviť sebareguláciu v hrach a iných SEO 

 aktivitách – konať s ohľadom na seba 

 a druhých. 

 

Sociálne, osobnostné O: Sebahodnotenie. Ja som 

 V: Hodnotiť svoje vlastné schopnosti SEO 



 v rôznych činnostiach. 

 

Sociálne, O: Kontakt v komunikácií. Ja som 

komunikatívne, V: Nadviazať neverbálny a verbálny SEO 

osobnostné kontakt s inými deťmi a dospelými. 

 

Sociálne,  O: Kontakt v komunikácií. Ja som  

komunikatívne V: Predstaviť seba a svojho kamaráta. SEO 

 

Sociálne, komunikatívne O: Pasívna a aktívna slovná zásoba. Ja som 

 V: Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú SEO 

 zásobu. 

 

Psychomotorické  O: Pravidlá a spolupráca v hudobno – pohybo- Ľudia 

 vých hrách PMO 

 V: Uplatniť spoluprácu v skupinovej     

 hudobno – pohybovej alebo hudobno –  

                                                       - dramatickej hre. 

 

Kognitívne, učebné O: Dopravné prostriedky. Ľudia 

 V: Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť KO 

 dopravné prostriedky podľa miesta 

                                                       pohybu ( zem, voda, vzduch ). 

 

Kognitívne, element. O: Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, Ľudia 

základy riešenia zostavovanie podľa kritérií. KO 

problému V: Priradiť, triediť a usporiadať predmety 

 podľa určitých kritérií  

                                                       / farba, tvar, veľkosť /. 

 

Kognitívne, učebné O: Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie Ľudia 

 a zostavovanie podľa kritérií. KO 

 V: Priradiť číslo ( nie číslicu ) k danému 

 počtu predmetov od 1 do 10. 

 

Kognitívne, učebné, O: Číselný rad. Ľudia 

element. základy V: Vykonávať jednoduché operácie  KO 

riešenia problémov v číselnom rade od 1 do 10 ( v spojitosti 

 s manipuláciou s predmetmi alebo 

                                                      hračkami ). 

 

Kognitívne, element. O: Priestorové geometrické tvary ( guľa,  Ľudia  

základy riešenia kocka, kváder, valec ).  KO 

problémov V: Poznať, rozlíšiť, priradiť a určiť  

                                                      niektoré priestorové geometrické tvary. 

 

Kognitívne, učebné O: Plošná a priestorová tvorivosť. Ľudia  

 V: Zostavovať z puzzle, rozstrihnutých KO 

 obrázkov, paličiek alebo geometrických  

 tvarov obrazce a útvary podľa fantázie, 

 predlohy a inštrukcií. 

 

Kognitívne, O: Neslovné reakcie ( pohyby, gestá, mimika ). Ľudia 

komunikatívne, V: Reagovať neslovne na otázky a pokyny. KO 

 

Kognitívne,  O: Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom Ľudia 

komunikatívne slovenskom jazyku. KO 

 V: Reagovať slovne na jednoduché otázky 

 jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou 

                                                       alebo jednoduchou frázou. 



 

Sociálne,  O: Otvorená komunikácia. Ľudia 

komunikatívne, V: Komunikovať otvorene bez bariér  SEO 

element. základy a predsudkov. 

kritického myslenia 

 

Sociálne, osobnostné O: Základy empatie. Ľudia 

 V: Zaujať pozitívne a empatické postoje SEO 

 k chorým osobám so zdravotným 

                                                       postihnutím, starým ľuďom,  

                                                       multikultúrnej a socioekonomickej 

                                                       rozmanitosti ľudstva. 

 

Psychomotrické O: Umelá lokomócia. Príroda 

 V: Modifikovať pohyb v zmenených  PMO 

 podmienkach alebo v problémových  

 situáciách. 

 

Psychomotorické O: Pohyb s rôznymi pomôckami. Príroda 

 V: Využívať na pohyb rôzne pomôcky. PMO 

 

Psychomotorické O: Pobyb v prírode. Príroda 

 V: Zvládnuť turistickú vychádzku do PMO 

 blízkeho prírodného okolia.  

 

Psychomotorické O: Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť.  Príroda 

 V: Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť PMO 

 pri vytváraní produktov z prírodnín  

 prostredníctvom využitia produktov 

 z prírodnín prostredníctvom využitia  

                                                      rôznych pracovných a výtvarných techník. 

 

Kognitívne, učebné O: Ročné obdobia. Príroda 

 V: Rozlíšiť podľa typických znakov ročné KO 

 obdobia. 

 

Kognitívne, učebné O: Zvieratá a živočíchy, domáce zvieratá.  Príroda 

 V: Poznať, rozlíšiť a určiť na základe  KO 

                                                       priameho alebo sprostredkovaného  

                                                       pozorovania niektoré domáce, lesné  

                                                       a exotické zvieratá, vtáky a voľne  

                                                       žijúce živočíchy. 

 

Sociálne, osobnostné O: Krásy prírody. Príroda 

 V: Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro SEO 

 a jedinečnosť. 

 

Sociálne, O: Hodnotenie prírodného prostredia. Príroda 

osobnostné, element. V: Hodnotiť prírodné prostredie. SEO 

základy kritického  

myslenia 

 

Psychomotorické O: Tanec a pohybová improvizácia. Kultúra 

 V: Uplatňovať získané schopnosti PMO 

 v pohybovej improvizácii podľa hudby. 

 

Kognitívna, osobnostné O: Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich tradície. Kultúra 

 V: Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv, KO  

 sviatkov a spoločenských udalosti vrátane  

 udržiavania ľudových tradícií. 



 

Kognitívne, učebné, O: Rozmanitosť sveta. Kultúra 

komunikatívne V: Overiť si z detských encyklopédií KO 

                                                       a iných médií, že svet je rozmanitý  

 (pozostáva z oceánov, morí, riek, pohorí,  

 lesov, pralesov,  

                                                       rozmanitej zvieracej ríše, atď.). 
 

Sociálne, osobnostné O: Emocionalita v hre. Kultúra 

 V: Prejavovať radosť z hry. SEO 

 

Sociálne O: Sociabilita v hre. Kultúra 

 V: Zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť SEO 

 spolupracovať v nej. 

 

Sociálne O: Tvorivosť v hre. Kultúra 

 V: Uplatňovať tvorivosť v hre. SEO 

 

Sociálne, učebné, O: Spev piesní. Kultúra 

komunikatívne V: Spievať v rozsahu kvinty (d¹ - a¹) SEO 

                                                       - sexty (relatívne intonačne čisto),  

                                                       v prípade hudobného nadania aj  

                                                       v rozsahu oktávy  (d¹ - d²) s radosťou  

                                                       a primerane charakteru detskej ľudovej  

                                                       a umelej piesní s rôznou tematikou.  

 

Sociálne, osobnostné, O: Umelecké stvárnenie pocitov z počúvania Kultúra  

psychomotorické hudby. SEO 

 V: Stvárniť pocity z počúvania hudby  

                                                       aj inými umeleckými výrazovými  

                                                       prostriedkami  

 (výtvarnými, dramatickými atď.). 

 

Sociálne, psychomotorické O: Kreslenie, maľovanie, modelovanie. Kultúra 

 V: Kresliť, maľovať, modelovať v rôznych  SEO 

 polohách (ľah, kľak, stoj, sed). 

 

Sociálne, osobnostné O: Kreslenie, maľovanie, modelovanie. Kultúra 

 V: Kresliť, maľovať, modelovať podľa SEO  

 vlastnej fantázie, predstáv a na tému. 

 

Sociálne, psychomotorické O: Plošné a priestorové výtvarné stvárňovanie.  Kultúra 

 V: Kresliť, maľovať, modelovať, plošne  SEO 

 a priestorovo zobrazovať ľudskú  

                                                       a zvieraciu postavu. 

 

Sociálne, psychomotorické, O: Výtvarné techniky. Kultúra 

učebné V: Používať tvorivo rôzne tvorivé techniky. SEO 

 

Sociálne, učebné, informačné O: Knihy, písmená a číslice. Kultúra 

komunikatívne V: Prejaviť záujem o knihy, písmená,  SEO 

                                                       číslice,orientovať sa v knihách. 

 

Sociálne, komunikatívne, O: Prednes literárnych útvarov. Kultúra 

učebné V: Zapamätať si a prednášať krátke  SEO 

                                                       literárne útvary, napr. riekanky, hádanky,  

                                                       vyčítanky, krátke detské básne atď. 

 

Sociálne, komunikatívne O: Voľná reprodukcia literárnych útvarov. Kultúra 

 V: Reprodukovať voľne ľudové a autorské SEO 



 rozprávky a príbehy. 

 

Sociálne, komunikatívne, O: „Čítanie“ a „písanie“ jednoduchého Kultúra 

učebné príbehu. SEO 

 V: „Čítať“ kreslený príbeh a obrázkový 

                                                       seriál. 

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:  
- pohybové a relaxačné cvičenia 

- grafomotorické zručnosti 

- kreslenie na chodník  

- pohybová improvizácia: „Keď si šťastný“ 

- spevácke činnosti: „Čo všetko deťom k šťastiu treba,“ „Až ja budem žiačikom“ 

- pohybové hry so spevom 

- námetové, dramatické hry, konštruktívne 

- vychádzka k lesíku, na kopec, dedinou, do ovocnej záhrady, na lúku 

- reprodukcia a dotváranie príbehu 

- maľované čítanie 

- prezeranie encyklopédií, kníh 

- modelovanie s pieskom, kreslenie 

- skladanie zápaliek podľa predlohy 

- hmatová a sluchová hra 

- prednášanie básničiek 

- športové súťaže, hry 

- hry s písmenkami 

- muzikoterapia 

 

Metódy výchovno-vzdelávacieho procesu: 
- pozorovanie, rozhovor, heuristická metóda, brainstorming, riešenie problémových úloh, 

práca s knihou, inscenačná, situačná, manipulačná, praktická činnosť 

- učenie: kooperatívne, zážitkové 

 

Učebné zdroje k deťom a k učiteľke: 
- pracovné zošity, listy 

- výtvarný, prírodný, odpadový materiál 

- detská literatúra, odborná literatúra 

- kopec, dedina, lúka, les, letisko 

- encyklopédie  

- hudba 

- ovocné stromy 

- obrázkový materiál 

 

7. Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vystavenia 
    dokladu o získanom vzdelaní 
 

    Dieťa v závere predškolského veku získa elementárne základy kľučových kompetencií. 

Formovanie týchto kompetencií je smerovaním, ktorého cieľom je dosiahnúť školskú pripravenosť a získať 

základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa vzdelávať sa po celý život. 

Predškolské vzdelanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť 

povinnú školskú dochádzku / predčasné zaškolenie /. Dokladom o získanom  vzdelaní je osvedčenie 

o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré mu bude odovzdané pri slávnostnej rozlúčke s materskou 

školou. 

 

8. Personálne zabezpečenie 
 



    Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole zabezpečujú štyri pedagogické pracovníčky, ktoré majú 

požadovanú odbornú a pedagogickú spôsobilosť v súlade s vyhláškou MŠ  SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej 

pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov. Medzi nepedagogické pracovníčky patrí: upratovačka, 

kuchárka, pomocná kuchárka a vedúca ŠJ. 

 

9. Materiálno-technické a priestorové podmienky školy 
 

Priestorové podmienky sú dostatočné pre kapacitu 48 detí. Interiér materskej školy tvoria triedy, spálne, sociálne 

zariadenia / WC, umyváreň /, šatne pre deti, chodby, jedáleň, ktorá slúži aj pre žiakov základnej školy 

a kuchyňa. 

Okolo budovy sa rozprestiera trávnatý areál s preliezačkami, hojdačkami a kolotočom. 

Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy je detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, 

telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika. 

 

Dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti je dobrým 

východiskom pre kvalitné plnenie školského vzdelávacieho programu. 

 

K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patria aj hračky a nábytok pre deti, ktorý rešpektuje 

antropometrické požiadavky.  

Rozloženie pomôcok je účelové, deti majú ponechaný priestor aj na vlastné výtvory / výstavky /, k dispozícií 

majú centrá, kde sa môžu realizovať, navzájom komunikovať a majú voľný prístup j hračkám. 

 

10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 
a vzdelávaní 
    

Materská škola pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri 

poskytovaní služieb bude povinne: 

- prihliadať na základné fyziologické potreby detí, 

- vytvárať podmienky na zdravý vývin deti a na predchádzanie sociálno-patologických javov, 

- zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia deti, 

- poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia deti, 

- viesť evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti 

alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou. 

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania. 

Deti sa prostredníctvom obsahu učia chrániť si svoje zdravie aj zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni 

situácie ohrozujúce zdravie. V záujme ochrany zdravia detí a zamestnancov budeme naďalej vytvárať 

podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní s dôrazom na dodržiavanie 

„Práv dieťaťa“.  Táto oblasť je podrobnejšie rozpracovaná v školskom poriadku materskej školy. 

 

11. Vnútorný systém hodnotenia detí 
 

Hodnotenie detí sa bude realizovať prostredníctvom:  

- pedagogickej diagnostiky / zaznamenávame úroveň detských schopností, vedomostí a spôsobilosti /, 

- spätnej väzby / ako dieťa zvládlo danú problematiku, v čom má nedostatky /, 

- odborného poradenstva smerom k rodičom, 

- prezentácia výtvorov detí pre rodičov, 

- výzdoby tried prostredníctvom detí, 

- kultúrno-spoločenský program detí pre rodičov a verejnosť, 

- Dni otvorených dverí, 

- hodnotiace správy 



12. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 
 

Hodnotenie zamestnancov bude prebiehať na základe stanovených kritérií, ktorých súčasťou sú:  

- hospitácie / pozorovanie / sú zamerané na samotnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá zahŕňa učenie 

učiteliek aj učenie detí, 

- ďalšie vzdelávanie a osobný profesijný rast, 

- osobná zainteresovanosť na chode školy nad rámec pracovného času, 

- organizovanie kultúrno-spoločenských aktivít, 

- tvorba učebných pomôcok a estetika prostredia, 

- ochota a pružnosť pri plnení zverených úloh, 

- aktívna spolupráca s rodinou a ostatnými zainteresovanými. 

Cieľom hodnotenia materskej školy je, aby rodičia, pedagogická aj laická verejnosť získali dostatočné 

a hodnoverné informácie o tom, ako škola plní koncepčný zámer rozvoja školy, ako dosahuje ciele v ŠKVP, aká 

je úroveň vedomosti a spôsobilosti, ktoré deti získali a aká je úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. 

Hodnotenie školy zverejňujeme každoročne v „Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej podmienkach.“  

 

13. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických 
a odborných zamestnancov 
 

 Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania a uskutočňovať sa bude:  

- pravidelným samoštúdiom odbornej pedagogickej literatúry, 

- účasťou na aktuálnych školeniach, kurzoch, seminároch organizované MPC-Prešov , CPPP,    

  zamestnávateľom, 

- rozširujúcim štúdiom, 

- prostredníctvom sledovania internetových stránok 

 


