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Materská škola má dať dieťaťu taký základ, 

aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania 
 

 

1. Ciele výchovy a vzdelávania 
 

     Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu 

kognitívnu, senzomotorickú a sociálno - citovú úroveň ako základ pripravenosti 

na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť 

dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. 

 

 

Cieľmi predprimárneho vzdelávania sú: 
 

 

 napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi 

 

 uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú               

i základnú školu)  

 

 podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,  

         rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť  

         dieťaťa a individuálne spôsobilosti dieťaťa 

 

 v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti 

prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa  

 

 uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a 

inými inštitúciami (pri zachovaní etického princípu spolupráce)                            

s rešpektovaním potrieb dieťaťa  

 

 získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať 

ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade 

potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi 

(pediater, logopéd, psychológ, atď.).    

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Ciele Školského vzdelávacieho 

programu Zvedavý škôlkar     
  

 

 

 

Názov vzdelávacieho programu obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre 

výchovno – vzdelávaciu činnosť pre ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky 

chceme objavovať a poznávať život okolo seba  - Naučiť sa rozvíjať a kultivovať 

svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie. 

 

Budeme podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – citovej, 

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjať schopnosti a zručnosti, utvárať 

predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pripravovať na život v spoločnosti v súlade 

s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.  

 

V predškolskom veku má výchova a vzdelávanie činnostný a procesuálny 

charakter. Všeobecné i špecifické ciele smerujú k rozvoju elementárnych základov 

kľúčových kompetencií.  

 

Plnenie vlastných výchovno – vzdelávacích cieľov budeme realizovať 

vzdelávacími aktivitami s možnosťou ich ďalšieho dotvárania, štruktúrovania 

a modifikovania vhodnými formami a metódami výchovy a vzdelávania pre materské 

školy.   

 

Cieľom programu Zvedavý škôlkar je vychádzať z poznania akceptovateľného 

výkonu: 

 Čo má dieťa vedieť ( poznať, naučiť sa , osvojiť si)  

 Čo by malo vedieť ( vedieť, poznať, byť schopné urobiť )  

 Čo by mohlo vedieť ( vedieť, poznať, byť schopné urobiť) 

 

Budeme podpoprovať  a rozvíjať tieto ciele : 

 

 naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú 

zodpovednosť 

 napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi   

 podchytiť a individuálne sa venovať talentovaným deťom.  

  pri skrátení odpočinku realizovať krúžkovú činnosť  - práca s PC a edukačnými 

programami 

 individuálne sa venovať rozvoju všetkých nezrelých psychických funkcií deťom 

s odkladom povinnej školskej dochádzky; dbať na dobrú prípravu a plynulý 



prechod do základnej školy v spolupráci s pedagogicko-psychologickou 

poradňou  

 rozvíjať vyjadrovacie schopnosti detí, bezchybnú výslovnosť, individuálne 

pristupovať k deťom s poruchami výslovnosti v úzkej spolupráci s logopédom  

 vnímať kultúrne i historické dedičstvo a byť vnímavý k tradíciám a kultúrnym 

hodnotám iných  

 realizovať nadštandardné pohybové aktivity pre deti, ponúknuť a vytvoriť 

priestor  rôznym športovým činnostiam so zacielením pre zlepšenie vzťahu k 

športu  a celkového somatického vývinu 

 viesť deti k zdravému životnému štýlu a zdravej výžive 

  naďalej realizovať sezónne činnosti, športové dni, športové olympiády, 

turistické vychádzky do prírody a k blízkemu vodnému toku rieky Váh, 

pravidelné využívanie školského dvora, multifunkčného ihriska, detského 

ihriska 

 obohacovať výchovu a vzdelanie o regionálne prvky, ľudové tradície, 

environmentálne cítenie  

 využívať prírodné prostredie na vytváranie pozitívneho environmentálneho 

cítenia a chápania prírody ako súčasť bytia. 

 zameriavať sa na tvorbu vlastných literárno – dramatických programov 

prezentujúc ľudové tradície nášho regionu – vianočné zvyky a tradície , Veľká 

noc a iné.  

 

 

  

3. Stupeň vzdelania 

 

 
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka školského 

vzdelávacieho programu Zvedavý škôlkar  odboru vzdelávania v materskej škole. 

 

Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok 

veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a 

prevenciea všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú 

dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Vlastné zameranie školy a charakteristika školy 
 

 

 

Oblasť v ktorej sa nachádza naša materská škola ponúka bezprostredný kontakt 

s pírodou. Nachádzajú sa tu vzácne  zaujímavoasti fauny a flóry. Naša dedina sa 

nachádza v blízkosti mesta Piešťany, kde sú svetoznáme kúpele. V blízkom okolí sú aj 

veľmi známe historické pamiatky a  miesta, vhodné na spoznávanie širšieho okolia, 

formou výletov a exkurzií.   

 

     Prostredníctvom ŠkVP Zvedavý škôlkar naša MŠ obohacuje výchovu a 

vzdelanie o regionálne prvky, ľudové tradície, environmentálne cítenie.  

Veľmi často využívame prírodné prostredie na vytváranie pozitívneho 

environmentálneho cítenia a chápania prírody ako súčasť bytia – pozorovanie vtáctva, 

vodného vtáctva, drobných živočíchov a hmyzu (pomocou lupy), vodných tokov, rýb a 

domácich zvierat, ale i poznávanie stromov, kvetov a liečivých rastlín.  

Zameriavame sa na tvorbu vlastných literárno – dramatických programov prezentujúc 

ľudové tradície nášho regionu – vianočné zvyky a tradície – Mikulášsko-vianočná 

besiedka, pečenie medovníkov a pod. , besiedka ku Dňu matiek, besiedka pre starých 

rodičov, program pri príležitosti ukončenia školského roka, karneval, Veľká noc a iné.  

 

Pre realizáciu pobytov vonku, zdravotných cvičení, športového vyžitia nám slúži  

multifunkčné ihrisko, veľký školský dvor a novovybudované detské ihrisko 

s pieskoviskom a množstvom preliezok, húpačiek a lezeckých stien.   

 

Materská škola  je zlúčená so základnou školou do právneho subjektu,   

nachádza sa vo vyhradených priestoroch budovy ZŠ. MŠ má samostatný vchod. 

 

  V súčasnosti je  naša materská škola  trojtriedna s kapacitou  na jednu  triedu 25 

detí, druhú triedu 20 detí a tretiu triedu 20 detí. Spálne máme dve. Našu MŠ 

navštevujú deti od 2 – 6 rokov, ale aj deti  s sodloženou povinnou školskou 

dochádzkou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Dĺžka dochádzky a formy výchovy 

a vzdelávania  

  
Dĺžka dochádzky v našej materskej škole je  1 – 4 roky , 

poskytujeme i vzdelávanie posledný rok pred plneneím 

povinnej školskej dochádzky.  

Formy výchovy a vzdelávania : ponúkame celodennú výchovu a vzdelávanie v prípade 

záujmu rodičov poskytujeme poldennú formu výchovy a vzdelávania.  

  

 

 

 

6. Učebné osnovy   

  
 

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu Zvedavý škôlkar, sú  

nasledovné Obsahové celky/projekty, ktorých trvanie je štyri týdne/mesiac: 

 

 

Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených výkonových 

štandardov vo všetkých obsahových celkoch/projektoch sú: 

pracovné listy, pracovné zošity, výtvarné práce-výstavky, portfolio, verbálne a 

neverbálne  hodnotenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsahový celok:     SEPTEMBER 
                 Témy:     1. BEZPEČNE V MATERSKEJ ŠKOLE 

                                 2. OCHRANA ZDRAVIA 

Podtémy: 

1. Kto som? Moja škôlka 

2. Čo sa patrí a čo nie  

3. Bezpečne na ulici a na dvore 

4. Ľudské telo, časti tela 

5. Predmety bezpečné a nebezpečné 

 

Charakteristika obsahového celku 
Moje meno - Poznať svoje meno a meno svojho kamaráta. 

Orientácia v MŠ a okolí - Bezpečne sa orientovať v MŠ a okolí. 

Bezpečne na ceste - Poznať význam dopravných prostriedkov pre človeka. 

Pravidlá cestnej premávky - Dodržiavať pravidlá cestnej premávky.  

Dopravné značky a dopravné prostriedky. 

Chodci ako účastníci cestnej premávky - Dbať na vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť iných. 

 

Ľudské telo a jeho časti - Poznať ľudské telo, jeho časti. 

Dôležité orgány nášho tela. 

Časti tela a ich funkcie - Rozlíšiť znaky ľudského tela od zvieracieho. 

Kreslenie, dotváranie. 

Priraďovanie, určovanie. 

Ochrana - Porozumieť ochrane zdravia,  

Bezpečné a nebezpečné predmety a situácie. 

Chrániť svoje zdravie a iných - Poznať nebezpečné predmety, ktoré ohrozujú naše zdravie aj život. 

 

Učebné zdroje 
prostredie triedy, materskej školy, školského dvora 

hračky a predmety v triede 

knihy -  riekanky, rozprávky, obrázky 

učebné pomôcky 

detské hudobné nástroje – piesne, rečňovanky, riekanky 

výtvarný a pracovný materiál 

PC, odborná literatura 

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 
cvičenie s riekankou 

sluchové, rytmické a pohybové hry 

prosociálne, motivačné, socializačné a kognitivne hry 

motivačné a diagnostické metódy 

riadené učenie nápodobou 

grafomotorické cvičenie 
 

 

 

 



Členenie 

vzdeláva

cej 

oblasti 

 

Podoblasť 

 

Výkonový štandard 

 

Vzdelávacia 

aktivita 

 

Organizačná 

forma a 

prostriedky 

 

Poznámky 

 

Jazyk a komunikácia 
Hovorená 

reč 

Komunikačné 

konvencie 

Aktívne a spontánne 

nadväzuje rečový kontakt 

s inými osobami - deťmi 

i dospelými. 

   

Hovorená 

reč 

Komunikačné 

konvencie 

Pozná a dodržiava základné 

pravidlá vedenia dialógu. 

   

Hovorená 

reč 

Gramatická 

správnosť a  

spisovnosť 

Rozumie spisovnej podobe 

jazyka. 

 

   

      

 

Matematika a práca s informáciami 

 Čísla a vzťahy Vymenuje čísla od 1 do 10 

tak, ako idú za sebou.  

 

   

 Geometria a 

meranie 

Určí (označí) objekt na 

základe popisu polohy 

pomocou slov a slovných 

spojení hore, dole, vpredu, 

vzadu, nad, pod, pred, za, 

medzi, na (čom, kom), v 

(čom, kom), vpravo, vľavo, 

v rohu, v strede (miestnosti, 

obrázka ...).  

   

 Logika Zo skupiny objektov vyberie 

všetky objekty s danou 

vlastnosťou (napr. farba, 

tvar, veľkosť, materiál 

a pod.). 

   

 

Človek a príroda 

 Vnímanie 

prírody 

Rozpráva o prírodných 

reáliách známeho okolia. 

   



 Vnímanie 

prírody 

Identifikuje prvky počasia 

a realizuje krátkodobé 

pozorovania zmien v počasí. 

   

      

 

Človek a spoločnosť 

 Orientácia v 

okolí 

Opisuje interiér a exteriér 

materskej školy alebo inej 

známej budovy.  

 

   

 Dopravná 

výchova 

Pozná nebezpečenstvá 

súvisiace s cestnou 

premávkou. 

 

   

 Dopravná 

výchova 

Pozná a dodržiava základné 

pravidlá správania 

účastníkov cestnej premávky 

týkajúce sa chodcov. 

   

 Dopravná 

výchova 

Pozná rôzne druhy 

dopravných prostriedkov. 

   

      

 

Človek a svet práce 

 Užívateľské 

zručnosti 

Manipuluje s drobnými 

predmetmi a rôznymi 

materiálmi. 

   

 Materiály 

a ich 

vlastnosti 

Opisuje predmety a ich rôzne 

vlastnosti.  

   

  
 

   

 

Umenie a kultúra 

Hudobná 

výchova 

Vokálne 

činnosti 

Spieva piesne a riekanky.    



Hudobná 

výchova 

Percepčné 

činnosti 

Aktívne počúva hudobné 

skladby pre deti, piesne a 

spev učiteľky.  

 

   

Hudobná 

výchova 

Hudobno-

pohybové 

činnosti 

Imituje pohyb v hudobno-

pohybových hrách.  

 

   

Výtvarná 

výchova 
Výtvarné 

činnosti 

s tvarom v 

priestore 

Modeluje tvary z mäkkej 

modelovacej hmoty. 
   

Výtvarná 

výchova 

Spontánny 

výtvarný 

prejav 

Výtvarne vyjadruje svoje 

predstavy o svete. 

 

 

   

Výtvarná 

výchova 

Spontánny 

výtvarný 

prejav 

Opíše obsah kresby. 

 

   

      

 

Zdravie a pohyb 

 Zdravie 

a zdravý 

životný štýl 

Identifikuje zdravie 

ohrozujúce situácie. 

 

   

 Hygiena a  

sebaobslužné 

činnosti 

Má osvojené základné 

hygienické návyky (použitie 

toalety a toaletného papiera, 

umývanie rúk po použití 

toalety, umývanie rúk pred 

jedlom a po zašpinení sa 

atď.). 

   

 Hygiena a 

sebaobslužné 

činnosti 

Ovláda základné 

sebaobslužné činnosti. 

 

   

 Hygiena a  

sebaobslužné 

činnosti 

Udržiava poriadok 

vo svojom okolí. 

 

   

 Pohyb 

a telesná 

zdatnosť 

Vykoná tieto základné 

polohy a postoje podľa 

pokynov: stoj, drep, kľak, 

sed, ľah. 

 

   

 

 



Členenie 

vzdelávace

j oblasti 

 

Podoblasť 

 

Výkonový štandard 

 

Vzdelávacia 

aktivita 

 

Organizačná 

forma a 

prostriedky 

 

Poznámky 

Jazyk a komunikácia 

Hovorená 

reč 

Komunikačn

é konvencie 

Aktívne a spontánne 

nadväzuje rečový kontakt s 

inými osobami – deťmi i 

dospelými. 

   

Hovorená 

reč 

Komunikačn

é konvencie 

Reaguje na neverbálne 

signály (gestá, mimiku), 

udržuje očný kontakt, 

hlasnosť prejavu 

prispôsobuje situácii. 

   

Hovorená 

reč 

Komunikačn

é konvencie 

Používanie jazyka 

prispôsobuje sociálnym 

situáciám a vzťahom.   

   

Písaná reč 

Chápanie 

obsahu, 

významu 

a funkcií 

písanej reči 

Poznávanie 

funkcií 

písanej reči 

Dokáže jednoducho 

vysvetliť, prečo je písaná reč 

dôležitá a uvedie jednoduché 

príklady. 

   

 

 

 

Písaná reč 

Chápanie 

obsahu, 

významu 

a funkcií 

písanej reči 

Porozumenie 

explicitného 

významu 

textu - 

slovná 

zásoba 

Odpovedá na otázky 

vyplývajúce z textu (napr. 

udalostí, deja, faktov, 

informácií a iné). 

   

Písaná reč 

Chápanie 

obsahu, 

významu 

a funkcií 

písanej reči 

Porozumenie 

implicitného 

významu 

textu 

Obsahy a zážitky z čítania 

vyjadruje vo výtvarných 

činnostiach. 

   

Písaná reč 

 

Chápanie 

formálnych 

charakteristí

k písanej 

reči 

Koncept 

tlače a 

znalosť 

knižných 

konvencií 

Používa knihu správnym 

spôsobom. 

   

Písaná reč 

Chápanie 

formálnych 

charakteristí

k písanej 

reči 

Fonologické 

procesy a 

fonologické 

uvedomovan

ie 

Sprevádza spievanie piesne 

alebo recitáciu krátkeho 

literárneho útvaru rytmickým 

sprievodom. 

   



Písaná reč 

Chápanie 

formálnych 
charakteristík 

písanej reči 

Grafomoto-

rické 

predpoklady 

písania 

Pri kreslení a 

grafomotorických 

činnostiach sedí vzpriamene, 

vzdialenosť očí od podložky 

je primeraná. 

 

   

   

 

 

   

 

Matematika a práca s informáciami 

 Čísla a vzťahy V obore od 1 do 10 

pokračuje od náhodného 

čísla v numerickej 

postupnosti po číslo 10. 

   

 Čísla a vzťahy V obore do 10 určí počítaním 

po jednej počet predmetov v 

skupine. 

   

 Geometria a 

meranie 

Určí (označí) objekt na 

základe popisu polohy 

pomocou slov a slovných 

spojení hore, dole, vpredu, 

vzadu, nad, pod, pred, za, 

medzi, na (čom, kom), v 

(čom, kom), vpravo, vľavo, v 

rohu, v strede (miestnosti, 

obrázka ...). 

   

 Logika Rozhodne o pravdivosti 

(áno/nie, platí/neplatí) 

jednoduchých tvrdení. 

   

 

Človek a príroda 

 Človek Opíše ľudské telo v 

základných anatomických 

kategóriách. 

   

 Človek Opíše základné fyziologické 

funkcie ľudského tela – 

dýchanie, trávenie, pohyb, 

krvný obeh, zmyslové 

vnímanie. 

   

 

Človek a spoločnosť 

 Ľudské 

vlastnosti a 

emócie 

Identifikuje pozitívne a 

negatívne ľudské vlastnosti. 

   



 Ľudské 

vlastnosti a 

emócie 

Spolupracuje v skupinovej 

činnosti na základe 

osobnostných predpokladov. 

 

   

      

 

Človek a svet práce 

 Remeslá a 

profesie 

Pozná základnú pracovnú 

náplň vybraných profesií 

(napr. lekár, šofér, učiteľ, 

policajt). 

   

 

Umenie a kultúra 

 . 

 

  

Hudobná 

výchova 

Rytmické 

činnosti 

Realizuje rytmický sprievod 

k riekankám a piesňam. 

   

Hudobná 

výchova 

Hudobno-

pohybové 

činnosti 

Vyjadrí charakter piesní a 

hudby prirodzeným 

kultivovaným pohybom.   

 

   

Výtvarná 

výchova 

Výtvarné 

činnosti          

s tvarom       

na ploche 

Dotvára tvary kresbou 

(maľbou) a pomenuje 

výsledok. 

   

Výtvarná 

výchova 

Výtvarné 

činnosti          

s tvarom        

v priestore 

Modeluje tvary z mäkkej 

modelovacej hmoty. 

   

 

Zdravie a pohyb 

 Zdravie 

a zdravý 

životný štýl 

Uvádza, prečo je pohyb 

dôležitý pre zdravie človeka. 

   

 Zdravie a 

zdravý 

životný štýl 

Identifikuje zdravie 

ohrozujúce situácie. 

   

      

 

 

 

 



Obsahový celok:     OKTÓBER 

               Téma:      1.  JESEŇ PANI BOHATÁ 
2.  POČASIE V JESENI 

Podtémy: 

 

1. Znaky jesene, plody jesene 

2. Ovocie a zelenina-zdroj zdravej výživy 

3. Zmeny v prírode 

4. Časové vzťahy 

5. Ochrana zdravia, obliekame sa podľa počasia 

Charakteristika obsahového celku 
Jeseň zdroj prírodného materiálu - Poznať znaky jesene. 

Využitie prírodného materiálu k aktivite dieťaťa - Využiť plody jesene v kreatívnej činnosti. 

Pozorovanie zmien v prírode - Vnímať krásy prírody. 

Vymenovanie ovocia a zeleniny - Rozoznať ovocie a zeleninu. 

Poznať rozdiel a účel ovocia  a zeleniny. 

Rozoznávať ovocie a zeleninu prostredníctvom zmyslov. 

Kresliť, maľovať, lepiť, strihať, trhať – tvoriť. 

Utvárať elementárne základy vzťahu k prírode. 

Vytvoriť povedomie dieťaťa o význame vitamínov v živote človeka. 

Počasie - pozorovanie, opisovanie, porovnávanie. 

Zmeny počasia - prečo, v čom, ako - Rozoznávať zmeny počasia, opísať ich, všímať si, porovnávať 

zmeny s letným počasím. 

Čo prinášajú tieto zmeny pre človeka, prírodu -  Prečo sa to deje a ako na tieto zmeny reagujeme. 

Zmeny v obliekaní. 

Časové vzťahy - včera, dnes, zajtra, ráno, obed, večer, deň, noc - Porozumieť časovým vzťahom 

a rozlišovať ich podľa činnosti. 

Maľovanie, kreslenie, grafomotorické cvičenia. 

Podľa činnosti rozprávať, rozpoznávať časové vzťahy. 

                 

Učebné zdroje 
prostredie doma, v MŠ, školský dvor, ulica, prostredie záhrad a polí 

reálie: ovocie, zelenina, jedlo, voda, ľudia pri práci 

priestorové a rovinné geometrické tvary 

hudba, knihy, obrázky 

výtvarný a pracovný materiál 

predmety dennej potreby, predmety v triede 

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 
pozorovanie, porovnávanie, učenie riadeným samoučením, učenie nápodoby podľa vzoru 

hra, hrová činnosť, hranie rolí, pohybové činnosti, aktivizujúce metódy a formy práce 

manipulácia s predmetmi 



Vzdelávacia 

oblasť 

Výkonový štandard / 

výkonová úroveň 

Vzdelávacia 

aktivita 

Organizačná 

forma 

a prostriedky 

 Poznámky 

Jazyk a 

komunikácia 

1.1.4. Pozná a dodržiava 

základné pravidlá vedenia 

dialógu. 

2.1.2. Reprodukuje stručne 

obsah prečítaného textu. 

2.2.2.Rozhodne, či sa dve 

slová rýmujú. 

   

Matematika 

a práca s 

informáciami 

1. V obore do 6 pomocou 

hmatu určí počet predmetov 

v skupine a vytvorí skupinu 

predmetov s určeným počtom. 

1. V obore do 6 pomocou 

sluchu určí počet predmetov 

v skupine a vytvorí skupinu 

predmetov s určeným počtom. 

2. Pomocou slov a slovných 

spojení (za, medzi, na kom, na 

čom) dokreslí obrázok podľa 

pokynov. 

   

Človek a príroda 1. Vymenuje ročné obdobia. 

1.Uvedomuje si zmeny 

v prírode počas roka. 

   

Človek a 

spoločnosť 

1. Opíše režim dňa. 

1. Správne používa pojmy 

včera, dnes a zajtra. 

   

Človek a svet 

práce 

2. Pracuje podľa 

jednoduchého kresleného 

postupu.  

   

Umenie a kultúra 1.3. Zvláda jednoduché 

inštrumentálne sprievody 

k piesňam a riekankám. 

2.1. Vystrihuje časti obrázkov. 

2.1. Spája časti obrázkov 

lepením. 

2.3. Farbami vyjadruje pocity. 

   

Zdravie a pohyb 1. Identifikuje typické znaky 

ochorenia a zdravia. 

1. Opíše jednoduchú 

prevenciu prenesenia 

infekčného ochorenia a vzniku 

zubného kazu. 

3. Zvládne turistickú 

prechádzku. 

3. Ovláda rôzne techniky 

lezenia, plazenia a preliezania. 

   

 



Jazyk 

a komunikácia 

Hovorená reč 

Formuluje jednoduché a 

rozvité vety gramaticky 

správne. 

   

Jazyk 

a komunikácia 

Písaná reč 

Vysvetlí  rozdiel medzi 

fiktívnymi a skutočnými 

príbehmi zo života. 

   

Jazyk 

a komunikácia 

Písaná reč 

rozpráva vlastný jednoduchý 

príbeh na základe ilustrácie. 

   

Jazyk 

a komunikácia 

Písaná reč 

vyčlení začiatočnú hlásku 

slova. 

   

Jazyk 

a komunikácia 

Písaná reč 

kreslí grafomotorické prvky 

vyžadujúce si pohyb zápästia. 

   

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Vytvorí  skupiny predpísaných 

predmetov s určeným počtom 

v obore do 10.  

   

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Opíše  polohu objektu (hore, 

dolu, vpredu, vzadu). 

   

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Tvorí  (kreslí) podľa daného 

vzoru alebo pravidla 

(jednoduchá postupnosť 

objektov a činností). 

   

Človek a príroda Uvedomuje  si zmien 

v prírode. 

   

Človek a príroda Rozoznáva rôzne  druhy  

zeleniny a ovocia. 

   

Človek a 

spoločnosť 

opíše krajinu (les, lúka – 

počasie). 

   

Človek a svet 

práce 

Vymenúva a využíva rôzne 

prírodné materiály (jesenné 

plody...). 

   

Umenie a kultúra Spieva  piesne a riekanky.    

Umenie a kultúra Využíva  hudobné nástroje 

Orffovho inštrumentára na 

vyjadrenie charakteru, nálady 

piesne či skladby. 

   



Umenie a kultúra Mieša  základné farby.    

Umenie a kultúra Hravom experimentuje 

s farbami. 

   

Zdravie a pohyb Uvádza  príklady zdravej 

a nezdravej výživy. 

   

 

Zdravie a pohyb Ovláda  skok znožmo.    

Zdravie a pohyb Ovláda skok  cez prekážku.    

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsahový celok:       NOVEMBER 

                 Téma:         1. ZVIERATÁ A PRÍRODA V JESENI 

                                     2. NEBOJME SA LEKÁRA 

Podtémy: 

 

1. Život zvierat v lese 

2. Príroda sa ukladá k zimnému spánku 

3. Zdravie a choroba, prevencia voči chorobám 

4. Bezpečnosť a ochrana zdravia svojho aj iného   

Charakteristika obsahového celku 

Zvieratá domáce, hospodárske a lesné - Poznať domáce, hospodárske a lesné zvieratá. 

Exkurzia – priame pozorovanie zvierat - Triediť zvieratá podľa prostredia, kde žijú. 

Starostlivosť o zvieratá - Pochopiť význam starostlivosti o zvieratá. 

Úžitok, ktorý nám zvieratá prinášajú. 

Hlavné znaky zvieracej podoby - Poznať hlavné znaky zvierat a ich úžitok. 

Modelovanie, kreslenie, lepenie. 

Rozlišovanie zvierat podľa toho, kde žijú - Poznať hlavné znaky zvierat a ich úžitok. 

Porozumieť, že zviera je súčasť prírody. 

Prehĺbiť kladný vzťah k zvieratám.  

Rozlišovať a rešpektovať  zvieratá.  

 

Bezpečne pri hrách - Utvárať základy ochrany zdravia.  

Chránime si svoje zdravie, aj iných. 

Piesne, hry a riekanky - Hrou prezentovať svoje poznanie. 

Samostatne pracovať. 

Ako nám lekár pomáha. 

Učebné  zdroje 
príroda, počasie, zvieratá 

obrázky, učebné pomôcky 

hračky, knihy, pracovné listy 

prírodný a výtvarný materiál, pracovné pomôcky 

hudba, rytmické nástroje, melodický nástroj 

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 
pozorovanie, overovanie, rozlišovanie, analýza, syntéza 

hranie rolí – výchovné hry 

socializačné, motivačné, kognitívne hry 

grafické znázornenie 

interpretácia zistení 

učenie hrou  

pohybové a relaxačné činnosti 

 

 



Vzdelávacia 

oblasť 

Výkonový štandard / 

výkonová úroveň 

Vzdelávacia 

aktivita 

Organizačná 

forma 

a prostriedky 

 Poznámky 

Jazyk a 

komunikácia 

1.3.1. Formuluje gramaticky 

správne jednoduché rozvité vety 

a súvetia. 

2.1.3. Odpovedá na otázky nad 

rámec doslovného významu 

textu a dokáže predvídať dej, 

domýšľať (dedukovať) obsah, 

aplikovať informácie z textu 

v prenesených situáciách 

a podobne. 

2.1.3. Obsahy a zážitky z čítania 

vyjadruje v dramatických 

a hudobno – pohybových 

činnostiach. 

   

Matematika 

a práca s 

informáciami 

1. Pridá ku skupine a odoberie 

zo skupiny skupinu s daným 

počtom. 

2. Určí (aj len hmatom), 

pomenuje a vymodeluje guľu, 

kocku, valec. 

4. Ovláda základy práce 

s digitálnymi technológiami, vie 

ovládať digitálne hry či 

používať digitálne animované 

programy určené pre danú 

vekovú skupinu a pod. 

   

Človek a 

príroda 

1. Uvedomuje si zmeny 

v prírode počas roka.  

3. Identifikuje rôznorodosť 

živočíšnej ríše. 

3. Opíše spôsoby starostlivosti 

o niektoré živočíchy. 

   

Človek a 

spoločnosť 

9. Sústredí sa na činnosť na 

základe zapojenia vôľových 

vlastností. 

9. Dokončuje individuálnu 

alebo skupinovú činnosť. 

   

Človek a svet 

práce 

2. Podľa návrhu (schémy, 

náčrtu,  predlohy) zhotoví daný 

predmet. 

   

Umenie a 

kultúra 

1.2. Spieva piesne a riekanky. 

1.6. Vyjadruje piesne, riekanky 

a hudobné skladby 

prostriedkami hudobnej 

dramatiky. 

2.3. Hravo experimentuje 

s farbami. 

   



2.4. Používa rôzne maliarske 

nástroje. 

Zdravie a 

pohyb 

3. Ovláda tieto jednoduché 

akrobatické zručnosti: stoj na 

jednej nohe, obrat okolo 

výškovej osi. 

3. Dodržiava pravidlá 

v pohybových hrách. 

   

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Výkonový štandard / výkonová 

úroveň 

Vzdelávacia 

aktivita 

Organizačná 

forma 

a prostriedky 

 Poznámky 

Jazyk a 

komunikácia 

1.1.2. Reaguje na neverbálne 

signály (gestá, mimiku), udržuje 

očný kontakt, hlasnosť prejavu 

prispôsobuje situácii. 

1.1.3. Používanie jazyka 

prispôsobuje sociálnym 

situáciám a vzťahom. 

2.1.2. Vlastnými slovami 

vysvetlí význam slov, ktoré 

pozná (napr. opisom, použitím 

synonymických výrazov, aj 

negatívnym vymedzením, teda 

použitím antoným a i.). 

   

Matematika 

a práca s 

informáciami 

1. Pre dve skupiny určí, kde je 

viac, kde je menej alebo 

rovnako veľa predmetov podľa 

zisteného počtu v skupinách (do 

10 prvkov v skupine). 

2. Postaví stavbu z primeraného 

množstva (do 10) 

stavebnicových dielcov podľa 

predlohy, podľa pokynov, na 

danú tému. 

2. Nakreslí, rozlíši, vymodeluje 

a pomenuje rovnú a krivú čiaru. 

3. Objaví a jednoducho opíše 

pravidlo postupnosti. 

   

Človek a 

príroda 

6. Opíše vybrané prírodné javy 

a podmienky zmeny ich 

fungovania na základe 

vlastného pozorovania 

a skúmania (svetlo a tiene, teplo 

a horenie, topenie a tuhnutie, 

vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, 

sila a pohyb). 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a 

spoločnosť 

1. Plynule rozpráva o svojich 

záľubách aj povinnostiach. 

9. Reaguje spoločensky 

prijateľným spôsobom na 

aktuálne prejavy emócií – 

pozitívne i negatívne. 

   

Človek a svet 

práce 

2. Pracuje podľa jednoduchého 

kresleného postupu. 

   

Umenie a 

kultúra 

1.1. Vokálne rytmizuje riekanky 

rôzneho druhu v 2/4 aj v 3/4 

takte. 

1.4. Aktívne počúva hudobné 

skladby pre deti, piesne a spev 

učiteľky. 

2.1. Skladá tvary a skladaním 

vytvorí novotvar (nové 

zobrazenie) a pomenuje ho. 

2.3. Farbami vyjadruje pocity. 

   

Zdravie a 

pohyb 

3. Vykoná tieto základné 

polohy a postoje podľa 

pokynov: stoj, drep,  kľak, sed, 

ľah. 

3. Manipuluje s náčiním: 

hádzanie, chytanie, podávanie, 

odrážanie, preskakovanie atď. 

   

     



 

 

Obsahový celok:          DECEMBER 

                 Téma:           1.  MIKULÁŠ 

                                       2.  VIANOCE PRICHÁDZAJÚ 

 

Podtémy: 

 

1. Čakáme ťa Mikuláš, príprava na besiedku 

2. U nás doma 

3. Rodina a vzťahy medzi jej členmi 

4. Tradície Vianoc 

 Charakteristika obsahového celku 

Poznáme, nepoznáme prečo chodí Mikuláš. Radostne prežívať blížiaci sa sviatok. 

Oboznamovanie detí s tradíciami - Poznať význam sviatku sv. Mikuláš. 

Vyjadrenie vlastných pocitov - Samostatne pracovať. 

Príprava na oslavu - Pozorovať atmosféru príprav v okolí. 

Výzdoba, kreslenie, maľovanie, strihanie, lepenie  - Spolupracovať pri výzdobe. 

Prežívanie atmosféry prípravy v rodine - Ako pomáhame svojej mame, pečenie koláčikov, vianočné 

menu. 

Program na besiedku - Zapojiť sa do príprav programu na besiedku, koledy, básne, vinše, piesne. 

Tradície, atmosféra Vianoc - Vysvetliť deťom tradície Vianoc.  

Príprava na sviatky pokoja a mieru - Chystanie výzdoby, darčekov a prianí k Vianociam. 

Zvýznamniť spolupatričnosť rodiny - Láska a porozumenie. 

Navrhovať, experimentovať.  

Podporiť rečový a jazykový rozvoj dieťaťa. 

Emocionálne prežívať atmosféru blížiacich sa sviatkov.        

Učebné  zdroje 
vianočná výzdoba MŠ, obce, príprava na príchod Mikuláša, Vianoc 

pracovný a výtvarný materiál 

hudba, rytmické nástroje, piesne, hudobno – pohybové hry 

telovýchovné náradie, náčinie – pohybové a relaxačné aktivity 

knihy – rozprávky, príbehy, básne, obrázky 

motivačné, kreatívne, hry na rozvoj osobnosti 

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 
pozorovanie, rozhovor, diskusia, opis 

hra a hrové činnosti, zážitkové učenie 

slovné, výtvarné, hudobné a pohybové vyjadrenie 

organizačné formy individuálne, spoločné 

pohybové a relaxačné cvičenia 

 



Vzdelávacia 

oblasť 

Výkonový štandard / výkonová 

úroveň 

Vzdelávacia 

aktivita 

Organizačná 

forma 

a prostriedky 

 

Poznámky 

Jazyk a 

komunikácia 

1.2.1. Vyslovuje správne, 

zreteľne a plynule všetky hlásky 

a hláskové skupiny. 

2.1.3. Uvažuje nad informáciami 

prezentovanými prostredníctvom 

informačno-komunikačných 

technológií, porovnáva ich 

s vlastnou skúsenosťou a s tým, 

čo vie z iných zdrojov. 

2.1.4. Vníma a vie primerane 

vysvetliť rozdiel medzi poéziou 

(básničkou) a prozaickými 

žánrami. 

2.2.2. Sprevádza spievanie piesne 

alebo recitáciu krátkeho 

literárneho útvaru rytmickým 

sprievodom. 

   

Matematika 

a práca s 

informáciami 

1. Pomocou určovania počtu rieši 

kontextové úlohy s jednou 

operáciou, kde sa pridáva, 

odoberá, dáva spolu a rozdeľuje. 

2. V skupine útvarov identifikuje 

(aj hmatom) kruh, štvorec, 

obdĺžnik, trojuholník. 

2. Poskladá z primeraného 

množstva útvarov obrázok podľa 

predlohy, pokynov a na danú 

tému. 

 

PL str. 10, 15. 

 

 

 

 

 Čo ukrýva 

Mikulášske 

vrece. 

 

 

 Puzzle Mikuláš. 

  

Človek a príroda 1. Triedi prírodné reálie podľa 

rôznych identifikovaných 

znakov. 

1. Identifikuje prvky počasia 

a realizuje krátkodobé 

pozorovania zmien v počasí. 

   

Človek a 

spoločnosť 

1. Vie, koľko má rokov, pozná 

ročné obdobie, prípadne aj 

mesiac svojho narodenia. 

9. Vyjadruje pocity zo zážitku, 

vypočutej rozprávky alebo 

príbehu – pozitívne i negatívne. 

   



 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Výkonový štandard / výkonová 

úroveň 

Vzdelávacia 

aktivita 

Organizačná 

forma 

a prostriedky 

 

Poznámky 

Jazyk a 

komunikácia 

1.1.1. Aktívne a spontánne 

nadväzuje rečový kontakt s inými 

osobami – deťmi i dospelými. 

2.1.4. Vie primerane vysvetliť 

rozdiel medzi fiktívnymi 

a skutočnými príbehmi zo života. 

2.2.1. Na základe ilustrácie 

rozpráva vlastný jednoduchý 

príbeh. 

2.2.2. Sprevádza spievanie piesne      

ale bo recitáciu krátkeho 

literárneho útvaru rytmickým 

sprievodom. 

2.2.2. Rozhodne, či sa dve slová 

rýmujú. 

 

 

 

 

 

Príbeh 

v časopise 

Včielka 

  

Matematika 

a práca s 

informáciami 

1. Bez zisťovania počtu 

predmetov manipuláciou rozdelí 

skupinku na 2 alebo 3 skupinky 

s rovnakým počtom. 

2. Približne nakreslí kruh, 

štvorec, obdĺžnik, trojuholník. 

2. Využíva čiarový pohyb na 

spájanie bodov do obrazcov, 

kreslenie obrysov či identifikáciu 

cesty v obrazci (v bludisku, na 

   

Človek a svet 

práce 

2. Vytvorí jednoduchý výrobok 

a pomenuje jeho účel. 

Vianočné trhy.   

Umenie a 

kultúra 

1.2. Spieva piesne a riekanky. 

1.5. Využíva tanečné prvky 

v jednoduchých choreografiách. 

2.2. Skladá, spája z rôznych 

materiálov priestorovú zostavu, 

pomenuje ju. 

2.3. Ovláda niekoľko techník 

maľovania. 

 

   

Zdravie a pohyb 1. Má správne držanie tela v stoji 

a v sede. 

3. Rytmicky správne využíva 

základné lokomočné pohyby 

a tanečné kroky na hudobný 

sprievod. 

 

   



jednoduchej mape). 

Človek a príroda 1. Vymenuje ročné obdobia. 

1. Uvedomuje si zmeny v prírode 

počas roka. 

   

Človek a 

spoločnosť   

5. Uvedie príklad tradičnej 

regionálnej kultúry podľa 

miestnych podmienok. 

7. Vymenuje členov blízkej 

rodiny, identifikuje príbuzenské 

vzťahy v blízkej rodine. 

   

Človek a svet 

práce 

1. Vymenúva rôzne prírodné 

materiály (napr. kameň, drevo, 

uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna 

a pod.). 

4. Identifikuje suroviny potrebné 

na prípravu niektorých vybraných 

bežne používaných výrobkov. 

 

 

Medovníky. 

  

Umenie a kultúra 1.2. Spieva piesne a riekanky. 

1.4. Vyjadruje zážitky 

z počúvanej hudby verbálne, 

pohybom alebo inými 

umeleckými výrazovými 

prostriedkami. 

2.1. Vystrihuje časti obrázkov. 

2.1. Spája časti obrázkov 

lepením. 

2.6. Slovne opíše obraz, sochu, 

dizajn (predmet) a architektúru. 

 

 

 

 

 

 

 

Vianočný 

stromček, 

Betlehem, 

Vianočná 

pohľadnica... 

  

Zdravie a pohyb 3. Ovláda správnu techniku 

chôdze a behu.  

 

3. Rytmicky správne využíva 

základné lokomočné pohyby 

a tanečné kroky na hudobný 

sprievod. 

   

     

 

 

 

 

 

 



Obsahový celok:         JANUÁR 

                 Téma:         1. ZIMA HORY PREKROČILA 

2. ZVIERATÁ A VTÁKY V ZIME 

 

Podtémy: 

 

1. Zimná príroda-pozorovanie  

2. Sneh a jeho podoby, športy v zime, otužovanie 

3. Starostlivosť a ochrana zvierat v zime 

4. Kŕmidlo pre vtáčatá, stopy v snehu 

 

Charakteristika obsahového celku 

Sneh a jeho podoby - Experimentovať so snehom a jeho vlastnosťami. 

Kreslenie, maľovanie, tvorenie zimnej prírody - Uplatňovať svoje poznatky v tvorivej činnosti.  

Počúvanie príbehov o zime, zimné športy - Športovať, zvyšovať odolnosť detí voči chorobám 

pohybom, pobytom vonku, otužovaním. 

Pozorovať, porozumieť, chápať zmeny v prírode, rozvíjať environmentálne cítenie.  

Zimný spánok zvierat - Poznať a vymenovať zvieratá, ktoré sa uložili k zimnému spánku. 

Všetky zvieratá v zime nespia - ako a kto sa stará v zime o zvieratá v lese, prečo chránime zvieratá. 

Piesne, hry, básne - Spievať, recitovať, počúvať s porozumením, tancovať. 

Zhotovenie, kreslenie  zvieratiek, vtáčikov, kŕmidiel. 

Porozumieť zmenám v prírode následkom ročného obdobia - Pozorovanie a zdôvodňovanie zmien 

v prírode. 

       

Učebné  zdroje 

zimná príroda, počasie, skupenstvá vody 

pracovný a výtvarný materiál 

knihy, pracovné zošity 

bábiky, rekvizity – rozprávky, básne 

učebné pomôcky 

predmety, hračky, hudba, filmy 

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 
analýza, syntéza, indukcia, dedukcia 

overovanie, pokusy, interpretácia zistení 

pozorovanie, rozlišovanie, priraďovanie, experimentovanie 

rozhovor, diskusia, opis 

prekonávanie prekážok 

metódy motivačné, expozičné, fixačné 

 

 



Vzdelávacia 

oblasť 

Výkonový štandard / 

výkonová úroveň 

Vzdelávacia 

aktivita 

Organizačná 

forma 

a prostriedky 

 

Poznámky 

Jazyk a 

komunikácia 

1.1.4. Pozná a dodržiava 

základné pravidlá vedenia 

dialógu. 

1.3.2. Rozumie spisovnej 

podobe jazyka. 

2.1.2. Odpovedá na otázky 

vyplývajúce z textu (napr. 

udalosti, deja, faktov, informácií 

a i.). 

2.1.3. Obsahy a zážitky z čítania 

vyjadruje vo výtvarných 

činnostiach. 

 

 

 

 

  

Matematika 

a práca s 

informáciami 

1. Pridá ku skupine a odoberie 

zo skupiny skupinu s daným 

počtom. 

2. Približne nakreslí kruh, 

štvorec, obdĺžnik, trojuholník.  

2. Usporiada podľa veľkosti 

určeného rozmeru 3 až 4 

predmety. 

   

Človek a príroda 1. Uvedomuje si zmeny 

v prírode počas roka. 

1. Identifikuje prvky počasia 

a realizuje krátkodobé 

pozorovania zmien v počasí. 

5. Uvedie príklady, kde sa 

v prírode nachádza voda. 

   

Človek a 

spoločnosť 

1. Orientuje sa na elementárnej 

úrovni v časových vzťahoch 

dňa, týždňa, mesiaca a roka. 

3. Pozná nebezpečenstvá 

súvisiace s cestnou premávkou. 

   

Človek a svet 

práce 

3. Manipuluje s drobnými 

predmetmi a rôznymi 

materiálmi. 

   

Umenie a 

kultúra 

1.3. Zvláda jednoduché 

inštrumentálne sprievody 

k piesňam a riekankám. 

1.5. Imituje pohyb v hudobno – 

pohybových hrách. 

2.4. Výtvarne vyjadruje svoje 

predstavy o svete. 

2.4. Opíše obsah kresby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zdravie a pohyb 1. Uvádza, prečo je pohyb 

dôležitý pre zdravie človeka. 

1. Identifikuje zdravie 

ohrozujúce situácie. 

3. Zvládne turistickú vychádzku. 

   

     

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Výkonový štandard / výkonová 

úroveň 

Vzdelávacia 

aktivita 

Organizačná 

forma 

a prostriedky 

 

Poznámky 

Jazyk a 

komunikácia 

1.3.1. Formuluje gramaticky 

správne jednoduché, rozvité vety 

a súvetia. 

2.1.4. Predvída udalosti deja, 

zápletku, záver príbehu a opiera sa 

pri tom o poznanie štruktúry 

rozprávok, príbehov pre deti 

a bájok. 

2.2.2. Rozčlení zvolené slová na 

slabiky. 

 

 

 

 

  

Matematika 

a práca s 

informáciami 

1. V obore do 10 vytvorí skupinu 

predpísaných predmetov 

s určeným počtom a zo skupiny 

predmetov oddelí skupinu 

s určeným počtom. 

2. Určí (označí) objekt na základe 

popisu polohy pomocou slov 

a slovných spojení (vpravo, vľavo, 

v rohu, v strede...). 

2. Poskladá z primeraného 

množstva útvarov obrázok podľa 

predlohy, pokynov a na danú 

tému. 

 

   

Človek a 

príroda 

3. Identifikuje niektoré životné 

prejavy živočíchov. 

3. Opíše spôsoby starostlivosti 

o niektoré živočíchy. 

   

 Človek a 

spoločnosť 

1. Správne používa pojmy včera, 

dnes a zajtra. 

9. Dokončuje individuálnu alebo 

skupinovú činnosť. 

9. Vyjadruje pocity zo zážitku, 

vypočutej rozprávky alebo 

príbehu – pozitívne i negatívne. 

   

Človek a svet 

práce 

2. Vytvorí jednoduchý výrobok 

a pomenuje jeho účel. 

   



Umenie a 

kultúra 

1.2. Spieva piesne a riekanky. 

1.6. Vyjadruje piesne, riekanky 

a hudobné skladby prostriedkami 

hudobnej dramatiky. 

2.2. Skladá, spája z rôznych 

materiálov priestorovú zostavu, 

pomenuje ju. 

2.3. Ovláda niekoľko techník 

maľovania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdravie a 

pohyb 

3. Vykoná tieto základné polohy 

a postoje podľa pokynov: stoj, 

drep, kľak, sed, ľah. 

 

3. Ovláda rôzne techniky lezenia, 

plazenia a preliezania. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsahový celok:         FEBRUÁR 

                  Téma:          1.  FAŠIANGY – TURÍCE 

2. ČÍM CHCEM BYŤ 

 

Podtémy: 

 

1. Karneval, tradície, výzdoba 

2. Tadičné remeslá, profesie 

3. Potraviny a ich zdroj 

 

Charakteristika obsahového celku 

Poznať význam Fašiangov a karnevalu a ich tradíciu. 

Porozumieť príprave na ne - Chápať, prečo pripravujeme karneval a čo nám prináša. 

Vyvolať radosť, nadšenie, elán, radostnú náladu a očakávanie - Poznať, ako sa na karneval 

pripravujeme, podieľať sa na príprave. 

Strihať, kresliť, zdobiť - Pomáhať, samostatne pracovať, vyjadrovať svoj názor, myšlienku. 

Spolupracovať, analyzovať, navrhovať, zdôvodňovať, komunikovať, spievať, tancovať.Oboznámiť 

deti s tradičnými remeslami - Vytvárať základy porozumenia o tradičných remeslách.  

Oboznámiť s profesiami a ich náplňou - Poznať zamestnanie rodičov. 

Sústrediť sa na predstavy detí o budúcom povolaní - Prejaviť svoj záujem o určitú profesiu. 

Aktuálne skúsenosti detí s profesiami - Vedieť napodobniť určité profesie. 

Technológia výroby niektorých potravinových produktov, porovnanie kedysi a dnes. Sprostredkovať 

deťom vedomosti o výrobe niektorých potravín. 

Modelovať, strihať, lepiť, kresliť. 

                                             

Učebné  zdroje 
encyklopedie, knihy, obrázky 

materiál k profesiám 

podnetné prostredie pre hry 

pohybové, motivačné, didaktické, expozičné hry 

masky, oblečenie, rekvizity, výzdoba 

výtvarný a pracovný materiál 

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 
pozorovanie, rozlišovanie, vyhľadávanie, opis 

rozhovor, diskusia,  

experimentovanie, overovanie, vyvodenie záverov 

edukačné, pohybové, kognitívne a motivačné hry 

vyjadrenie predstáv, pocitov, zážitkov rôznymi vyjadrovacími prostriedkami 

zážitkové a kooperatívne učenie  

 



Vzdelávacia 

oblasť 

Výkonový štandard / 

výkonová úroveň 

Vzdelávacia 

aktivita 

Organizačná 

forma 

a prostriedky 

 

Poznámky 

Jazyk a 

komunikácia 

1.1.3. Používanie jazyka 

prispôsobuje sociálnym 

situáciám a vzťahom. 

2.2.1 Identifikuje niektoré 

písmená abecedy. 

2.2.2. Vyčlení začiatočnú 

hlásku slova. 

 

 

 

 

  

Matematika 

a práca s 

informáciami 

1. Bez zisťovania počtu rozdelí 

(ak to ide) skupinku obrázkov 

na 2 skupinky s rovnakým 

počtom. 

2. Pomocou slov a slovných 

spojení (hore, dole...) opíše 

polohu objektu, umiestni 

predmet podľa pokynov, dá 

pokyn na umiestnenie predmetu 

na určené miesto. 

3. Roztriedi objekty v skupine 

na základe určenej vlastnosti 

(napr. farba, tvar, veľkosť, 

materiál a pod.). 

   

Človek a 

príroda 

1. Rozpráva o prírodných 

reáliách známeho okolia. 

   

Človek a 

spoločnosť 

5. Uvedie príklad tradičnej 

regionálnej kultúry podľa 

miestnych podmienok. 

7. Nadväzuje adekvátny 

sociálny kontakt (verbálny 

i neverbálny) s inými osobami – 

deťmi i dospelými. 

9. Opíše aktuálne emócie. 

   

Človek a svet 

práce 

2. Jednoducho opíše postup 

zhotovenia vybraných 

výrobkov. 

   

Umenie a 

kultúra 

 

 

 

1.5. Vyjadrí charakter piesní 

a hudby prirodzeným 

kultivovaným pohybom. 

1.5. Využíva tanečné prvky 

v jednoduchých choreografiách. 

2.3. Hravo experimentuje 

s farbami. 

 

 

 

 

 

  

Zdravie a 

pohyb 

3. Ovláda skok znožmo a skok 

cez prekážku. 

3. Rytmicky správne využíva 

základné lokomočné pohyby 

a tanečné kroky na hudobný 

   



sprievod.  

 

 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Výkonový štandard / 

výkonová úroveň 

Vzdelávacia 

aktivita 

Organizačná 

forma 

a prostriedky 

 

Poznámky 

Jazyk a 

komunikácia 

1.1.3. Používanie jazyka 

prispôsobuje sociálnym 

situáciám a vzťahom. 

2.2.1 Identifikuje niektoré 

písmená abecedy. 

2.2.2. Vyčlení začiatočnú 

hlásku slova. 

 

 

 

 

  

Matematika 

a práca s 

informáciami 

1. Bez zisťovania počtu rozdelí 

(ak to ide) skupinku obrázkov 

na 2 skupinky s rovnakým 

počtom. 

2. Pomocou slov a slovných 

spojení (hore, dole...) opíše 

polohu objektu, umiestni 

predmet podľa pokynov, dá 

pokyn na umiestnenie predmetu 

na určené miesto. 

3. Roztriedi objekty v skupine 

na základe určenej vlastnosti 

(napr. farba, tvar, veľkosť, 

materiál a pod.). 

   

Človek a 

príroda 

1. Rozpráva o prírodných 

reáliách známeho okolia. 

   

Človek a 

spoločnosť 

5. Uvedie príklad tradičnej 

regionálnej kultúry podľa 

miestnych podmienok. 

7. Nadväzuje adekvátny 

sociálny kontakt (verbálny 

i neverbálny) s inými osobami – 

deťmi i dospelými. 

9. Opíše aktuálne emócie. 

   

Človek a svet 

práce 

2. Jednoducho opíše postup 

zhotovenia vybraných 

výrobkov. 

   

Umenie a 

kultúra 

 

 

 

1.5. Vyjadrí charakter piesní 

a hudby prirodzeným 

kultivovaným pohybom. 

1.5. Využíva tanečné prvky 

v jednoduchých choreografiách. 

2.3. Hravo experimentuje 

s farbami. 

 

 

 

 

 

  



Zdravie a 

pohyb 

3. Ovláda skok znožmo a skok 

cez prekážku. 

3. Rytmicky správne využíva 

základné lokomočné pohyby 

a tanečné kroky na hudobný 

sprievod.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obsahový celok:         MAREC 
                  Téma:          1.  MAREC MESIAC KNIHY 

2. JAR K NÁM LETÍ 

 

Podtémy: 

 

1. Kniha-zdroj múdrosti, poučenia a zábavy 

2. Poslovia jari, zmeny v prírode 

3. Ochrana prírody a životného prostredia 

 

Charakteristika obsahového celku 

Čo obsahuje kniha - Cieľavedomé utváranie slovesného umenia. 

Ako sa vyrába, urobme si knihu - Rozvíjať kladný vzťah ku knihám. 

Orientácia v knižnici - knižnica detská, knižnica pre dospelých. 

Orientácia v knihe - Oboznamovať s literárnym textom, naučiť sa text citlivo a výrazne 

reprodukovať. 

Zaobchádzanie s knihou - Pri práci s knihou objavovať krásu slova, krásu ilustrácie. 

Hodnotiť konanie postáv -Vyjadrovať ich charakteristiku prostredníctvom dramatizácie. 

Znaky jari - Pozorovať znaky jarného obdobia v blízkom okolí. 

Prvé jarné kvety - Pozorovať prebúdzajúcu sa prírodu, z teplých krajín priletia vtáky. 

Kreslenie, modelovanie, pracovné a výtvarné techniky. 

Pozorovanie, porovnávanie, odlišovanie znakov ročných období. 

Utváranie vzťahu k prírode, ochranárskeho postoja a elementárneho cítenia. 

Komunikovať, dbať na zreteľnosť reči, tvorivo vyjadrovať svoje poznávacie procesy. 

Porovnávať , analyzovať, zdôvodňovať - Analyzovať dôvody ochrany prírody a jej dôležitosť pre 

človeka.                                     

Učebné  zdroje 
knihy – rozprávkové, obrázkové, s poéziou , náučné, encyklopédie 

triedna, mestská knižnica, predajne kníh a časopisov 

knižné ilustrácie 

obrázky, filmy, učebné pomôcky, pracovné zošity 

predmety, geometrické tvary 

hudobné nástroje  

prírodné prostredie 

výtvarný a pracovný materiál 

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 
rozhovor, diskusia, reprodukcia, dramatizácia, obrázkové čítanie 

pozorovanie, rozlišovanie, zostavovanie, porovnávanie, usporiadanie 

vyjadrenie rôznymi umeleckými vyjadrovacími prostiedkami  

didaktické, komunikativne, kreatívne a socializačné hry 

jazykové a sluchové hry, zážitkové a problémové učenie 



 

Vzdelávacia 

oblasť 

Výkonový štandard / 

výkonová úroveň 

Vzdelávacia 

aktivita 

Organizačná 

forma 

a prostriedky 

 Poznámky 

Jazyk a 

komunikácia 

2.1.1. Dokáže jednoducho 

vysvetliť, prečo je písaná reč 

dôležitá a uvedie jednoduché 

príklady. 

2.1.2. Reprodukuje stručne 

obsah prečítaného textu. 

2.1.3. Obsahy a zážitky 

z čítania vyjadruje vo 

výtvarných činnostiach. 

2.2.1. Na základe ilustrácie 

rozpráva vlastný jednoduchý 

príbeh. 

2.2.1. Pri činnostiach 

z knihou rozumie a aktívne 

(v primeraných 

ekvivalentoch)používa 

výrazy ako autor, kniha, 

strana, spisovateľ. 

2.2.1. Používa knihu 

správnym spôsobom. 

2.2.1. Identifikuje niektoré 

písmená abecedy. 

 

 

 

 

 

  

Matematika 

a práca s 

informáciami 

1. Vymenuje čísla od 1 do 10 

tak, ako idú za sebou. 

1. V obore od 1 do 10 

pokračuje od náhodného 

čísla v numerickej 

postupnosti po číslo 10. 

3. Pokračuje vo vytvorenej 

postupnosti predmetov alebo 

nakreslenej postupnosti 

obrázkov. Predmety môžu 

byť celkom odlišné, alebo sa 

líšia iba farbou či veľkosťou. 

 

 

  

Človek a príroda 1. Triedi prírodné reálie 

podľa rôznych 

identifikovaných znakov. 

   

 Človek a 

spoločnosť 

2. Pozná verejné inštitúcie 

a služby vo svojom okolí 

a účel, na ktorý slúžia. 

Knižnica.   

Človek a svet 

práce 

2. Chápe technický náčrt ako 

návod pre vytvorenie 

predmetu. 

2. Podľa návrhu zhotoví 

daný predmet. 

Brožúrky v legu, 

Didaktické 

skladačky. 

  



Umenie a 

kultúra 

 

 

 

1.4. Aktívne počúva hudobné 

skladby pre deti, piesne 

a spev učiteľky.  

2.1. Vystrihuje časti 

obrázkov. 

2.1. Spája časti obrázkov 

lepením. 

 

 

  

Zdravie a pohyb 1. Má správne držanie tela 

v stoji a v sede. 

3. Dodržiava pravidlá 

v pohybových hrách.  

   

     

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Výkonový štandard / 

výkonová úroveň 

Vzdelávacia 

aktivita 

Organizačná 

forma 

a prostriedky 

 

Poznámky 

Jazyk a 

komunikácia 

1.3.1. Formuluje gramaticky 

správne jednoduché, rozvité 

vety a súvetia. 

2.2.2. Rozhodne, či sa dve 

slová rýmujú. 

2.2.2. Rozčlení zvolené slová 

na slabiky. 

 

 

 

  

Matematika 

a práca s 

informáciami 

1. V obore do 10 určí 

počítaním po jednej počet 

predmetov v skupine. 

2. Pomocou slov a slovných 

spojení hore, dole, vpredu, 

vzadu, nad, pod, pred, za, 

medzi, na(čom, kom), 

v(čom, kom), vpravo, vľavo, 

v rohu, v strede(miestnosti, 

obrázka…) opíše polohu 

objektu, umiestni predmet 

podľa pokynov, dá pokyn na 

umiestnenie predmetu na 

určené miesto. 

2. Na základe pokynov 

daných pomocou symbolov 

←↑→↓ ( alebo pomocou 

iných dohodnutých 

symbolov pre pohyb 

v štvorcovej sieti) sa dokáže 

pohybovať v štvorcovej sieti. 

   

Človek a príroda 1. Vymenuje ročné obdobia. 

1. Uvedomuje si zmeny 

v prírode počas roka. 

   



2. Uvedie niektoré životné 

prejavy rastlín. 

2. Opíše podmienky 

zabezpečujúce klíčenie 

a rastliny. 

 Človek a 

spoločnosť 

2 Opisuje známe trasy na 

základe orientačných bodov. 

4. Pozná najznámejšie 

prírodné krásy regiónu, napr. 

rieku, ktorá preteká cez daný 

región,  pohorie či  vodnú 

plochu. 

   

Človek a svet 

práce 

3. Používa predmety dennej 

potreby v domácnosti a aj 

elementárne pracovné 

nástroje v dielni či záhrade. 

Jarné 

upratovanie, 

Práce v záhrade. 

  

Umenie a 

kultúra 

 

 

 

1.3. Zvláda jednoduché 

inštrumentálne sprievody 

k piesňam a riekankám.  

1.6. Vyjadruje piesne, 

riekanky a hudobné skladby 

prostriedkami hudobnej 

dramatiky. 

2.1. Dotvára tvary kresbou 

(maľbou) a pomenuje 

výsledok. 

2.1. Dopĺňa (spresňuje) 

neurčitý tvar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdravie a pohyb 3. Ovláda rôzne techniky 

lezenia, plazenia 

a preliezania. 

 

3. Zvládne turistickú 

vychádzku. 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsahový celok:         APRÍL 

                  Témy:          1.  SVIATKY JARI - VEĽKÁ NOC 

2. PRÍRODA ŽIVÁ A NEŽIVÁ 

Podtémy: 

 

1. Veľká noc, tradície 

2. Zvieratá a ich mláďatá 

3. Význam prírody živej a neživej 

4. Bezpečne na ceste a v prírode 

Charakteristika obsahového celku 

Tradície a symboly Veľkej noci - Oboznámiť deti s tradíciami a symbolmi Veľkej noci. 

Výzdoba, kreslenie, piesne, riekanky - Vytvoriť samostatne symboly sviatkov jari. 

Manipulácia s predmetmi. Radosť z pohybu. 

Základné poznatky o zvieratách a ich mláďatách - Skvalitňovať poznatky detí o zvieratách. 

Dramatické výrazové prostriedky. 

Hľadať súvislosti (slnko, teplo, pôda, semienka, rast, liahnutie vtáčikov, rodenie mláďat na jar). 

Oboznamovanie sa s prírodou živou i neživou - Poznať živú i neživú prírodu. 

Rozlišovanie živej a neživej prírody - Rozlišovať čo je živé a čo nie (zážitkové učenie), pozorovanie 

hmyzu a rastlín, hliny, piesku pod lupou. 

Rozlišovanie vlastností živej a neživej prírody (voda, piesok, hlina, uhlie, kameň). 

Modelovanie z hliny, kreslenie do piesku - Modelovať, tvoriť podľa vlastnej fantázie. 

Utváranie vzťahu k prírode - Zdôvodňovať svoj vzťah k prírode.  

Pohybové aktivity vonku, dodržiavať bezpečnosť pri hrách. 

Služba dopravných prostriedkov človeku - Poznať základné dopravné značky. 

Pozorovať, komunikovať a spolupracovať, rozvíjať sociálnu komunikáciu.                                                                                 

Učebné  zdroje 
knihy, časopisy, encyklopedie, mapy, filmy, glóbusy 

Učebné pomôcky, obrazový materiál, hračky, makety 

výtvarný, pracovný a odpadový materiál 

prírodné prostredie – problémový odpad 

jarná a veľkonočná výzdoby 

kroje, folklór, ľudová tvorivosť, hudba, jarné ľudové hry a prekáračky 

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 
pozorovnie, rozhovor, opis, diskusia, beseda, exkurzia 

interpretácia zistení 

aktivizujúce, motivačné, expozičné metódy 

zážitkové, problémové učenie 

pohybové, motivačné, socializačné hry 

 

 



Vzdelávacia 

oblasť 

Výkonový štandard / 

výkonová úroveň 

Vzdelávacia 

aktivita 

Organizačná 

forma 

a prostriedky 

 Poznámky 

Jazyk a 

komunikácia 

1.3.1. Formuluje 

gramaticky správne 

jednoduché rozvité vety 

a súvetia. 

2.1.4. Dokáže vysvetliť 

prenesený (symbolický) 

význam jednoduchých 

slovných spojení. 

2.2.2.Sprevádza spievanie 

piesne alebo recitáciu 

krátkeho literárneho útvaru 

rytmickým sprievodom. 

2.2.3. Kreslí 

grafomotorické prvky 

vyžadujúce pohyby dlane 

a prstov. 

 

 

 

  

Matematika 

a práca s 

informáciami 

2. Využíva čiarový pohyb 

na spájanie bodov do 

obrazcov, kreslenie 

obrysov či identifikáciu 

cesty v obrazci               (v 

bludisku, na jednoduchej 

mape). 

2. Odmeria vzdialenosť 

a určený rozmer predmetu 

(v skutočnosti, aj na 

obrázku) odhadom 

a pomocou určenej aj 

zvolenej neštandardnej 

jednotky (krok, dlaň, 

pomocný predmet). 

Výsledok merania vysloví 

počtom použitých jednotiek 

merania (v obore do 10). 

   

Človek a príroda 3. Vie, že rôzne druhy 

živočíchov vyžadujú pre 

svoj život rôzne druhy 

potravy. 

3. Rozpoznáva mláďatá 

vybraných živočíšnych 

druhov a pomenúva ich. 

   

 Človek a 

spoločnosť 

5. Uvedie príklad tradičnej 

regionálnej kultúry podľa 

miestnych podmienok. 

9. Dokončuje individuálnu 

alebo skupinovú činnosť. 

   



Človek a svet 

práce 

2. Podľa návrhu (schémy, 

náčrtu, predlohy) zhotoví 

daný predmet. 

3. Manipuluje s drobnými 

predmetmi a rôznymi 

materiálmi. 

   

Umenie a 

kultúra 

 

 

 

1.2. Spieva piesne 

a riekanky. 

1.5. Imituje pohyb 

v hudobno – pohybových 

hrách. 

2.3. Ovláda základy 

miešania farieb. 

2.3. Hravo experimentuje 

s farbami. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdravie a pohyb 3. Dodržiava pravidlá 

v pohybových hrách. 

3. Zvládne turistickú 

prechádzku. 

   

     

 

 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Výkonový štandard / 

výkonová úroveň 

Vzdelávacia 

aktivita 

Organizačná 

forma 

a prostriedky 

 

Poznámky 

Jazyk a 

komunikácia 

1.1.4. Pozná a dodržiava 

základné pravidlá vedenia 

dialógu. 

2.1.2. Reprodukuje stručne 

obsah prečítaného textu. 

2.2.2. Rozhodne, či sa dve 

slová rýmujú. 

 

 

 

  

Matematika 

a práca s 

informáciami 

2. Odhadom aj meraním 

porovná dva predmety 

podľa veľkosti určeného 

rozmeru (dĺžka, výška, 

šírka, hrúbka). Výsledok 

porovnania vysloví 

pomocou stupňovania 

prídavných mien (dlhší, 

kratší, širší, nižší, užší...) 

3. Rozhodne, či daný objekt 

má /nemá danú vlastnosť. 

   



Človek a príroda 1. Odlišuje živé od 

neživých súčastí prírody.  

2. Identifikuje rôznorodosť 

rastlinnej ríše. 

5. Pozná význam vody pre 

rastliny, živočíchy 

a človeka. 

5. Opíše Zem ako súčasť 

vesmíru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň Zeme. 

  

 Človek a 

spoločnosť 

3. Pozná nebezpečenstvá 

súvisiace s cestnou 

premávkou. 

3. Pozná význam 

vybraných dopravných 

značiek. 

   

Človek a svet 

práce 

3. Používa náradie 

a nástroje pri príprave, 

úprave predmetu alebo 

materiálu. 

3. Používa predmety dennej 

potreby v domácnosti a aj 

elementárne pracovné 

nástroje v dielni či 

 záhrade. 

Úprava prostredia.   

Umenie a 

kultúra 

 

 

 

1.4. Vyjadruje  zážitky 

z počúvanej hudby 

verbálne, pohybom alebo 

inými umeleckými 

výrazovými prostriedkami. 

1.5. Využíva tanečné prvky 

v jednoduchých 

choreografiách. 

2.2. Modeluje tvary 

z mäkkej modelovacej 

hmoty. 

2.3. Farbami vyjadruje 

pocity. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdravie a pohyb 3. Vykoná tieto základné 

polohy a postoje podľa 

pokynov: stoj, drep, kľak, 

sed, ľah. 

 

3. M

a

n

i

p 

   



 

Obsahový celok:       MÁJ 
                  Téma:       1.  RODINA 

2.  SLOVENSKO-VLASŤ MOJA 

Podtémy: 

 

1. Moja rodina, funkcia rodiny, Ďeň matiek 

2. Rozkvitnutá príroda 

3. Štátne symboly, hlavné mesto, prezident SR 

4. Obec, v ktorej žijem a okolie                                 

Charakteristika obsahového celku 
Členovia rodiny – základ - Poznať členov rodiny, porozumieť jednotlivým funkciám rodiny. 

Ostatní členovia rodina. 

Vzťahy medzi členmi rodiny - Analyzovať funkčnosť a vzťahy v rodine, úplná – neúplná rodina. 

Kreslenie, spievanie, recitovanie, maľovanie, strihanie, lepenie. 

Priraďovanie, rodina – rodičia, deti, prarodičia - Zdôvodňovať citové väzby medzi jednotlivými 

členmi rodiny,  vzájomná pomoc, solidarita rodiny. 

Rozvíjanie sociálnej komunikácie, kompetencií detí. 

 

Štátny znak, zástava, hymna, hlavné mesto, prezident - Poznať štátny znak, zástavu. 

Porozumieť významu „Slovensko - vlasť moja“ - Utvárať povedomie o svojej vlasti, hlavnom meste. 

Orientovať sa v rodnej obci 

Zaujať postoj k svojmu domovu - Ochrana prírody. 

Kreslenie, maľovanie, počúvanie hudby. 

Zostavovanie z puzzle, vychádzka, pozorovanie, komunikácia, pohybové aktivity.           

Učebné  zdroje 
knihy, mapy, encyklopedie, štátne symboly 

učebné pomôcky, obrazový materiál 

prostredie mesta, múzeum, pamiatky, architektúra mesta, obce 

prírodné prostredie 

hudba, pohybové, hudobno – pohybové, rytmické hry 

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 
hra, hrová činnosť, hranie rolí, vystúpenie 

manipulácia s predmetmi 

pozorovanie, triedenie, improvizovanie, dramatizovanie 

analýza, syntéza, rozhovor, diskusia 

motivačné, expozičné metódy 

učenie hrou, riešením problému, spontánne i zámerné 

pohybové, výtvarné, dramatické stvárnenie prežívania pocitov a skúseností 

 
 



Vzdelávacia 

oblasť 

Výkonový štandard / 

výkonová úroveň 

Vzdelávacia 

aktivita 

Organizačná 

forma 

a prostriedky 

 Poznámky 

Jazyk a 

komunikácia 

1.3.2. Rozumie spisovnej 

podobe jazyka. 

2.1.4. Vníma a vie primerane 

vysvetliť rozdiel medzi 

poéziou (básničkou) 

a prozaickými žánrami.  

2.2.2. Sprevádza spievanie 

piesne alebo recitáciu 

krátkeho literárneho útvaru 

rytmickým sprievodom. 

. 

 

 

 

  

Matematika 

a práca s 

informáciami 

1. V obore do 6 pomocou 

hmatu alebo sluchu určí 

počet predmetov v skupine 

a vytvorí skupinu predmetov 

s určeným počtom.  

1. Pridá ku skupine 

a odoberie zo skupiny 

skupinu s daným počtom. 

2. V usporiadanom rade určí 

objekt na základe slov prvý, 

druhý, tretí,  štvrtý, 

posledný, predposledný, 

pred, za, hneď pred a hneď 

za. 

4. Na niektorej z dostupných 

digitálnych pomôcok (podľa 

možností konkrétnej 

materskej školy), vie kresliť, 

farebne vypĺňať uzavreté 

plochy, vyberať 

a umiestňovať obrázky. 

   

Človek a príroda 2. Uvedie niektoré životné 

prejavy rastlín. 

2. Opíše podmienky 

zabezpečujúce klíčenie a rast 

rastliny. 

   

 Človek a 

spoločnosť 

7. Vymenuje členov blízkej 

rodiny, identifikuje 

príbuzenské vzťahy v 

blízkej rodine. 

   

Človek a svet 

práce 

1. Vhodne využíva či 

spracúva materiály pri 

modelovaní objektov alebo 

výrobe jednoduchých 

nástrojov. 

2. Vytvorí jednoduchý 

   



výrobok a pomenuje jeho 

účel. 

3. Manipuluje s drobnými 

predmetmi a rôznymi 

materiálmi. 

Umenie a kultúra 

 

 

 

1.3. Zvláda jednoduché 

inštrumentálne sprievody 

k piesňam a riekankám. 

1.4. Aktívne počúva 

hudobné skladby pre deti, 

piesne a spev učiteľky. 

2.5. Reaguje výtvarnými 

prostriedkami na zmyslové 

podnety. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdravie a pohyb 3. Ovláda skok znožmo 

a skok cez prekážku. 

 

3. Ovláda tieto jednoduché 

akrobatické zručnosti: stoj 

na jednej nohe, obrat okolo 

výškovej osi. 

   

     

Vzdelávacia 

oblasť 

Výkonový štandard / 

výkonová úroveň 

Vzdelávacia 

aktivita 

Organizačná 

forma 

a prostriedky 

 

Poznámky 

Jazyk a 

komunikácia 

1.1.3. Používanie jazyka 

prispôsobuje sociálnym 

situáciám a vzťahom. 

2.1.2. Odpovedá na otázky 

vyplývajúce z textu(napr. 

udalostí, deja, faktov, 

informácií a i.). 

2.2.2. Rozčlení zvolené slová 

na slabiky. 

. 

 

 

 

  

Matematika 

a práca s 

informáciami 

2. Nakreslí, rozlíši, 

vymodeluje a pomenuje 

rovnú a krivú čiaru. 

2. Pri usporiadaní 3 

predmetov určí predmet 

s najväčším zvoleným 

rozmerom. Túto skutočnosť 

vysloví pomocou slov 

s predponou naj (najdlhší, 

najkratší, najužší, najtenší...). 

   



 

 

 

 

Človek a príroda 1. Rozpráva o prírodných 

reáliách známeho okolia. 

2. Rozpozná vybrané 

poľnohospodárske rastliny. 

   

 Človek a 

spoločnosť 

4. Pozná najznámejšie 

prírodné krásy regiónu, napr. 

rieku, ktorá preteká cez daný 

región, pohorie  či vodnú 

plochu. 

4. Pozná najznámejšie 

prírodné krásy našej vlasti,  

napr. Vysoké Tatry alebo 

Dunaj. 

5. Vymenuje niektoré 

historicky významné lokálne 

objekty, napr. hrad, zámok. 

6. Rozpozná štátne symboly 

Slovenskej republiky – 

zástava, hymna. 

6. Pozná významné 

dominanty hlavného mesta 

Bratislavy, napr. 

Bratislavský hrad, rieku 

Dunaj. 

   

Človek a svet 

práce 

2. Pracuje podľa 

jednoduchého kresleného 

postupu. 

   

Umenie a 

kultúra 

 

 

 

1.5. Vyjadrí charakter piesní 

a hudby prirodzeným 

kultivovaným pohybom. 

2.2. Skladá, spája z rôznych 

materiálov priestorovú 

zostavu, pomenuje ju. 

2.4. Výtvarne vyjadruje 

svoje predstavy o svete. 

2.4. Opíše obsah kresby. 

Hymna, folklór. 

 

Hrad, Obec, Dom, 

v ktorom bývam. 

 

 

 

 

  

Zdravie a pohyb 3. Ovláda rôzne techniky 

lezenia, plazenia a  

preliezania. 

 

3. Zvládne turistickú 

vychádzku. 

   

     



Obsahový celok:          JÚN 

                 Téma:          1.  ŽIVOT PRI VODE 

2. EXOTICKÉ ZVIERATÁ 

3. UŽ PRICHÁDZA LETO  

Podtémy: 

 

1. MDD 

2. Voda-zdroj života, vodné živočichy-v riekach, jazerách, v moriach 

3. Život zvierat, Kto kde žije, Nebezpečné zvieratá 

4. Letná príroda, Hviezdy, mesiac, vesmír, letná obloha  

5. Tešíme sa na prázdniny 

 Charakteristika obsahového celku 

Život pri vode - Pozorovať život pri vode. 

Vodné živočíchy - Poznať vodné živočíchy. 

Voda = život - Rozlišovať život v jazere, v potoku, v rieke, v mori. 

Ochrana prírody okolo vodných tokov - Význam vody pre život človeka a celej prírody. 

Rozvoj sociálnej komunikácie, oslava MDD. 

       Skúmanie, bádanie, pozorovanie, zážitkové učenie. 

 

Poznať, rozlíšiť a určiť domáce, lesné a exotické zvieratá - Určovať na základe priameho, alebo 

sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce, lesné, exotické zvieratá. 

Uplatňovať návyky kultúrneho správania. 

Poznať nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z dotýkania sa zvierat - Mať rešpekt pred zvieratami. 

Spolupracovať, rešpektovať ostatných-  Dodržiavať zvolené pravidlá. 

Rozlišovať, triediť, určiť priestorové geometrické tvary. 

Spievať, recitovať básne, piesne, rozprávky - Počúvať s porozumením 

Pozorovať prírodu v okolí, starať sa o ňu - Vnímať krásu prírody.           

Učebné  zdroje 
prírodné prostredie, školský dvor, trieda, MŠ, ZŠ 

knihy, filmy, časopisy, encyklopedie, mapy, filmy, glóbusy 

voda, piesok, výtvarný a pracovný materiál 

učebné pomôcky, obrázky, hudba, telovýchovné náčinie a náradie 

turistická prechádzka 

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 
hry : pohybové, hudobno – pohybové, motivačné, dramatické, socializačné 

rozhovor, dialog, diskusia 

manipulácia s predmetmi, hry s vodou a pieskom 

pozorovanie, analýza, dedukcia, opis 

zážitkové, pojmové učenie 

 



Vzdelávacia 

oblasť 

Výkonový štandard / 

výkonová úroveň 

Vzdelávacia 

aktivita 

Organizačná 

forma 

a prostriedky 

 Poznámky 

Jazyk a 

komunikácia 

1.2.1. Vyslovuje správne, 

zreteľne a plynule všetky 

hlásky a hláskové skupiny. 

2.1.2. Reprodukuje stručne 

obsah prečítaného textu. 

2.1.3. Uvažuje nad 

informáciami 

prezentovanými 

prostredníctvom 

informačno – 

komunikačných 

technológií, porovnáva ich 

s vlastnou skúsenosťou a s 

tým, čo vie z iných zdrojov. 

2.2.2. Rozhodne, či sa dve 

slová rýmujú. 

 

 

 

  

Matematika 

a práca s 

informáciami 

1. Pomocou určovania 

počtu rieši kontextové 

úlohy s jednou operáciou, 

kde sa pridáva, odoberá, 

dáva spolu a rozdeľuje. 

3. Rozhodne o pravdivosti 

(áno/nie, platí/neplatí) 

jednoduchých tvrdení. 

   

Človek a príroda 5. Uvedie príklady, kde sa 

v prírode nachádza voda. 

5. Pozná význam vody pre 

rastliny, živočíchy 

a človeka. 

   

 Človek a 

spoločnosť 

1. Orientuje sa na 

elementárnej úrovni 

v časových vzťahoch dňa, 

týždňa, mesiaca a roka. 

4. Pri opise krajiny používa 

pojmy ako vrch, les, pole, 

lúka, potok, rieka, jazero, 

rybník. 

   

Človek a svet 

práce 

2. Jednoducho opíše postup 

zhotovenia vybraných 

výrobkov. 

3. Manipuluje s drobnými 

predmetmi a rôznymi 

materiálmi. 

   

Umenie a 

kultúra 

 

 

1.1. Vokálne rytmizuje 

riekanky rôzneho druhu 

v 2/4 aj v 3/4 takte. 

1.1. Realizuje rytmický  

 

 

 

  



 sprievod k riekankám 

a piesňam. 

2.1. Dotvára tvary kresbou 

(maľbou) a pomenuje 

výsledok. 

2.4. Používa rôzne 

maliarske nástroje. 

 

 

 

 

Zdravie a pohyb 1. Identifikuje zdravie 

ohrozujúce situácie. 

 

3. Dodržiava pravidlá 

v pohybových hrách. 

   

     

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Výkonový štandard / 

výkonová úroveň 

Vzdelávacia 

aktivita 

Organizačná 

forma 

a prostriedky 

 

Poznámky 

Jazyk a 

komunikácia 

1.1.2. Reaguje na 

neverbálne signály (gestá, 

mimiku), udržuje očný 

kontakt, hlasnosť prejavu 

prispôsobuje situácii. 

2.1.2. Odpovedá na otázky 

vyplývajúce z textu (napr. 

udalostí, deja, faktov, 

informácií a i.). 

2.1.3. Obsahy a zážitky 

z čítania vyjadruje 

v dramatických a hudobno- 

pohybových činnostiach. 

2.1.4. Vie primerane 

vysvetliť rozdiel medzi 

fiktívnymi a skutočnými 

príbehmi zo života. 

. 

 

 

 

  

Matematika 

a práca s 

informáciami 

2. Opíše polohu predmetov 

v usporiadanom rade 

a umiestni v ňom predmet 

podľa pokynov. 

3. Vytvorí dvojicu objektov 

na základe danej logickej 

súvislosti. 

4. Na niektorej 

z dostupných digitálnych 

pomôcok, ktorá simuluje 

pravouhlý pohyb 

v štvorcovej sieti,  vie 

 

 

 

 

 

 

Bee-bot. 

  



pomocou tlačidiel prejsť 

určenú trasu a to aj 

s prekážkami, pri tom 

zbiera a ukladá určené 

predmety, dodržiava 

správne poradie činností. 

Naraz dokáže naplánovať 

až 4 kroky takejto cesty. 

Človek a príroda 3. Na základe pozorovania 

identifikuje rozdiely medzi 

živočíchmi v spôsobe ich 

pohybu. 

3. Vie, že rôzne druhy 

živočíchov vyžadujú pre 

svoj život rôzne druhy 

potravy. 

3. Identifikuje rôznorodosť 

spôsobu života živočíchov. 

   

 Človek a 

spoločnosť 

9. Sústredí sa na činnosť na 

základe zapojenia 

vôľových vlastností 

9. Vyjadruje pocity zo 

zážitku, vypočutej 

rozprávky alebo príbehu – 

pozitívne i negatívne. 

   

Človek a svet 

práce 

1. Opisuje predmety a ich 

rôzne vlastnosti. 

   

Umenie a kultúra 

 

 

 

1.3. Využíva hudobné 

nástroje Orffovho 

inštrumentára na vyjadrenie 

charakteru, nálady piesne či 

skladby. 

1.5. Imituje pohyb 

v hudobno -pohybových 

hrách. 

2.2. Modeluje tvary 

z mäkkej modelovacej 

hmoty. 

2.4. Výtvarne vyjadruje 

svoje predstavy o svete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdravie a pohyb 3. Vykoná tieto základné 

polohy a postoje podľa 

pokynov: stoj, drep, kľak, 

sed, ľah. 

 

 3. Ovláda tieto jednoduché 

akrobatické zručnosti: stoj 

na jednej nohe, obrat okolo 

výškovej osi. 

   



Celoročné výkonové štandardy  

Vzdelávacia 

oblasť 

číslo Výkonový štandard 

Jazyk a 

komunikácia 

1/2 Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku) , udržuje očný kontakt, 

hlasnosť prejavu prispôsobuje situácii. 

Jazyk a 

komunikácia 

1/3 Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom. 

Jazyk a 

komunikácia 

1/4   Pozná a dodržiava základné  pravidlá vedenia dialógu. 

Jazyk a 

komunikácia 

1/30 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, 

vzdialenosť očí od podložky je primeraná. 

Jazyk a 

komunikácia 

1/31 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku správnym 

spôsobom a vyvíja primeranú intenzitu tlaku na podložku. 

Človek a 

spoločnosť 

4/2 Plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach. 

Človek a 

spoločnosť 

4/11 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej 

premávky týkajúce sa chodcov.  

Človek a 

spoločnosť 

4/23  Vymenuje členov blízkej rodiny, identifikuje príbuzenské vzťahy 

v blízkej rodine. 

Človek a 

spoločnosť 

4/24 Predstaví sa deťom i dospelým, oslovuje menom rovesníkov v triede, 

pozná mená učiteliek v triede. 

Človek a 

spoločnosť 

4/25  Nadväzuje  adekvátny sociálny kontakt (verbálny i neverbálny) s inými 

osobami- deťmi i dospelými. 

Človek a 

spoločnosť 

4/26 Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví 

primerane situácii. 

Človek a 

spoločnosť 

4/27 Používa, prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu 

situáciu. 

Človek a 

spoločnosť 

4/28  Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania. 

Človek a 

spoločnosť 

4/29 Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým. 

Človek a 

spoločnosť 

4/30 Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti. 



Človek a 

spoločnosť 

4/31 Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných 

predpokladov. 

Človek a 

spoločnosť 

4/32 Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností. 

Človek a 

spoločnosť 

4/33 Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť. 

Človek a 

spoločnosť 

4/35 Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy 

emócií-pozitívne i negatívne. 

Človek a 

spoločnosť 

4/36 Opíše aktuálne emócie. 

Človek a 

spoločnosť 

4/38 Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie. 

Človek a 

spoločnosť 

4/39 Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od 

druhých. 

Človek a 

spoločnosť 

4/40 Poskytne iným pomoc. 

Človek a 

spoločnosť 

4/41 Obdarí druhých. 

Človek a 

spoločnosť 

4/42 Podelí sa o veci. 

Človek a 

spoločnosť 

4/43 Ocení dobré skutky. 

Človek a 

spoločnosť 

4/44 Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom. 

Človek a 

spoločnosť 

4/45 Nenásilne rieši konflikt. 

Človek a 

spoločnosť 

4/46 Odmieta nevhodné správanie.. 

Človek a 

spoločnosť 

4/48 Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania. 

Človek a 

spoločnosť 

4/49 Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti. 

Zdravie a 

pohyb 

7/1 Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka. 



Zdravie a 

pohyb 

7/5 Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie. 

Zdravie a 

pohyb 

7/7 Má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety a toaletného 

papiera, umývanie rúk po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a 

po zašpinení sa atď.). 

Zdravie a 

pohyb 

7/8 Ovláda základné sebaobslužné činnosti. 

Zdravie a 

pohyb 

7/9 Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed, olovrant), 

používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní. 

Zdravie a 

pohyb 

7/10 Udržiava poriadok vo svojom okolí. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Vyučovací jazyk   

 
Vyučovacím jazykom v našej materskej škole je štátny 

jazyk Slovenskej republiky – jazyk slovenský.  

 

 

 

8. Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a 

vzdelávania a vydávanie  dokladu o získanom 

vzdelaní  
 

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku  k 30.6. 

daného kalendárneho roka.   

Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčnie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania, ktoré vydáva naša materská škola v súlade s platnou legislativou, na 

základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.  

Tradíciou v našej materskej škole je  slávnostná rozlúčka s predškolákmi  a  

„ Noc v škôlke“.   

 

 

                        

10. Materiálno technické a priestorové podmienky 

materskej  školy   
 

 

 

Vnútorné prostredie našej materskej školy ponúka a umožňuje : 

 

 komunikáciu pri spoločných činnostiach v hrových skupinách, 

 voľný styk s najbližším okolím, 

 prístup k hračkám a pomôckam, 

 plánovať a vytvárať hrové prostredie podľa vlastného zámeru, 

 poznať vlastné pracovné tempo a umožniť mu uvedomiť si vlastné možnosti, 

 ponechať vlastný výtvor v prostredí, 

 tvoriť podľa vlastných predstáv na základe samostatného rozhodovania sa pri 

výbere činností, 

 byť bezpečné, hygienické, estetické a funkčné, 

 dodržiavanie vopred stanovených pravidiel deťmi a učiteľmi pri ukladaní 

hračiek a pri manipulácií s predmetmi, učebnými pomôckami  

 

 



Materská škola má zriadené tri triedy, ktoré sú vybavené vhodným detským 

zariadením –  detské stolíky , stoličky, variabilné skrinky, kuchynka, kaderníctvo, 

knižnica, poličky, magnetické tabule a iné. V triede soviček je nainštalovaná 

interaktívna tabuľa. K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu našej materskej 

školy patria hračky /didaktické hry, logické hry, učebné pomôcky, detské hudobné 

nástroje, telovýchovné náradie a náčinie, detská a odborná literatúra, ktoré sú 

primerané veku dieťaťa. Kútik pre rozvoj grafomotorických, výtvarných a pracovných 

zručností je vybavený spotrebným materiálom – kresliace potreby, potreby na 

maľovanie, nožnice, lep, rôzne druhy papiera, dekoratívneho materiálu a iné.  

Spálne  sú  dve, kde sú rozložené ležadlá pre oddych detí. Ležadlá spĺňajú 

bezpečnostné a hygienické normy.  V jednej z troch umyvárok je  sprchový kút.  V 

budove sa tiež nachádza výdajňa stravy. Vonkajší areál materskej školy tvorí školský 

dvor a novovybudované detské ihrisko s pieskoviskom.  

 

 

11. Vnútorný systém kontroly  

      a hodnotenia  detí 

 
Vymedzuje cesty a spôsoby overovania dosahovania kompetencii  a špecifických 

cieľov. Hodnotí sa, ktoré ciele sa dosiahli a prostredníctvom nich, ktoré kľúčové 

kompetencie sa rozvíjali.  

Cieľom a základom každého hodnotenia je poskytnúť deťom spätnú väzbu a ukázať 

mu ďalšie cesty. Hodnotenie musí byť pre dieťa motivujúce a stimulujúce. 

Využívame nasledovné formy hodnotenia : 

Pedagogickú digmostiku  

Pracovné listy  

Portfólio (súbor rôznych produktov dieťaťa za určité obdobie)  

Výstavky 

Slovné hodotenie 

 

 

 

12. Vnútorný systém kontroly  a 

hodnotenia zamestnancov školy   

 

 
Vnútorná školská kontrola je vo všeobecnosti zameraná na všetkých zamestnancov 

a špecificky formou hospitačnej činnosti na samotnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

ktorá zahŕňa učenie učiteliek aj učenie sa detí. Tieto dve zložky je potrebné pozorovať 

a hodnotiť v ich vzájomnom pôsobení. Výsledky pedagogickej práce učiteliek sa 

odrážajú v správaní, konaní a úrovni vedomosti, zručnosti a návykov detí a naopak.    

 



Využívame nasledovné formy hodnotenia :  

 

            Vnútroškolská kontrola zameraná na pedagogických zamestanancov  

            Vnútroškolská kontrola zameraná na nepedagogických zamestanancov  

            Hospitačná činnosť  

            Inšpekčné záznamy 

            Správy  kontrolných orgánov   

            Záznamy iných orgánov 

            Verbálne hodnotenie   

 

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

informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré si stanovila v školskom vzdelávacom 

programe, aká je úroveň vedomostí a spôsobilostí, ktoré  deti získali a aká je úroveň 

výchovno – vzdelávacieho procesu v škole. 

Hodnotenie školy zverejňujeme každoročne v „Správe o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach“ .  

 

Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je vypracované v pláne 

vnútornej kontroly školy.  

 

 

 zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej 

praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. 

 Pre ďalšie  vzdelávanie zamestnancov budeme  využívať: 

 

            Ponuky MPC  na rôzne oblasti štúdia  -  ITK,                                                                         

            metodika výučby v MŠ, projektovanie, komunikácia…  

                           Výmena vzájomných pedagogických skúseností  

                           Samoštúdium – odborné časopisy, literatúra , články, internet 

                           Ponuky iných  organizácii na vzdelávanie. 

 

Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov je 

podrobne rozpracovaná v pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov. 

 

 

 

 

 

 

 
                               


