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ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

„ Čo šumí strom “ 

 čistý vzduch a zdravie 

 rodinu a šťastie 

 pohodu a porozumenie 

 energiu a plynutie času 
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1  Identifikačné údaje 
 

Názov školy Materská škola Kanianka 

Adresa školy Pionierov 82/6, 972 17  Kanianka 

Riaditeľ školy Mgr. Marieta Bielická 

Koordinátor  tvorby ŠkVP Bc. Adriána Švecová 

Názov školského vzdelávacieho 

programu Čo šumí strom 

Stupeň vzdelania predprimárne vzdelanie  

Dĺţka vzdelania 1 – 4 ročná  

Vyučovací jazyk Štátny – slovenský 

Forma celodenná, poldenná 

Druh školy štátna 

Dátum vydania ŠkVP 01. 09. 2009 

Miesto vydania Kanianka 

Začiatok platnosti ŠkVP 01. 09. 2009 

Koniec platnosti ŠkVP  

Zriaďovateľ školy  

obec Kanianka 

SNP 583/1 

Tel. 046/5400615 

 

Kontakty na komunikáciu s materskou školou: 

Titul, meno 
priezvisko 

Pracovná 
pozícia 

Telefón e-mail Iné 

Mgr. Marieta Bielická riaditeľka MŠ 0907919802 ms@kanianka.sk 0908758050 

Bc. Adriána Švecová poverená 
zástupkyňa 

0907919802 ms@kanianka.sk 0915703459 

Mária Hepnerová  

 

vedúca ŠJ 

 

046/5400454 ms@kanianka.sk 0902747657 

Od 1.1.2013 zmena 

v ŠJ  Maria 

martečíková 

 

vedúca ŠJ 

 

046/5400454 sjprimskanianka@gmail.com 0902553844 
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Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu 

 

Platnosť ŠkVP 

Dátum 

 

 

Revidovanie ŠkVP 

Dátum 

 

Zaznamenanie inovácií, zmien, úprav a pod. 

01. 09. 2009 31.8. 2012 1. Grafická úprava 

2. Tematické okruhy označené ikonami 

3. Doplnenie cieľov v bode 5 o posledné dva 

ciele 

1.9.2015 28.8. 2015 Vypúšťa sa projekt Kids Academy   
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2 Charakteristika školy 

 

Objekt materskej školy v Kanianke, ul. Pionierov je monoblok, ktorý má tri bloky – 

hospodársku časť / kuchyňa s jedálňou , práčovňa / a dve časti – krídla materskej školy. 

Objekt bol plánovaný ako materská škola a detské jasle.  Od roku 1992 je celý využívaný ako 

materská škola. 

Zriaďovateľom materskej školy je obec Kanianka od septembra 2002. Materská škola   

má   6 tried s kapacitou 150 detí. 

Prostredie, v ktorom je  materská škola vybudovaná vytvára optimálne podmienky na 

rozvoj a oboznamovanie sa s environmentálnou výchovou. V blízkosti areálu materskej školy 

je les, kde môžu deti aktívne získavať a utvárať vzťah k prírode, oboznamovať sa 

s ochranárskymi postojmi. 

Úlohou materskej školy a školského vzdelávacieho programu je vytvoriť podmienky 

pre splnenie cieľov a dosiahnutie kompetencií absolventa predprimárneho vzdelávania.  

 

3 Zameranie školy 

 

Hlavným zameraním našej školy: 

 upevňovať pozitívny vzťah k prírode, ochranárske postoje a environmentálne 

cítenie   

 oboznamovanie sa s anglickým jazykom na elementárnej úrovni 

 pohoda prostredia  

 zdravé učenie  

 otvorené partnerstvá 

Našou ambíciou je dosiahnuť harmóniu vo výchove a vzdelaní detí už v predškolskom 

veku. Rozvíjať osobné kvality dieťaťa v poznávaní sveta, kultúry, prírody i seba samého. 

Vzdelanie- vytvoriť prostredie širšej ponuky výchovno   - vzdelávacích príležitostí, zamerať 

sa na skvalitnenie služieb vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Vzájomná úcta- bez ohľadu na rasu, náboženstva  vytvárať kultúru postavenú na vzájomnej 

úcte, spolupráci a otvorenej komunikácií. 

Integrácia- vytvárať rovnaké príležitostí pre všetky deti, aj pre tie ktoré potrebujú špecifické 

potreby. 

Spolupráca s rodinou – prehlbovať spoluprácu rodiny a školy formou angažovanosti rodičov 

do diania v škole, a tak posilniť vzájomné vzťahy. 

Vzťah k okoliu a regiónu –zdôrazňovať a aktívne sa podieľať na environmentálnej výchove, 

naučiť deti chrániť životné prostredie a zodpovednosti za ochranu životného prostredia. 
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Formovať u detí hrdosť na tradície regiónu a regionálnu kultúru, vytvárať aktívny zásah 

do života obce. 

 Cieľom rôznych aktivít je nielen naučiť deti prírodovedným faktom, ale aj schopnosti 

prežívať úspech a radosť prostredníctvom vlastnej činnosti.  

Od roku  2000  je materská škola zaradená v sieti Škôl podporujúcich zdravie.  Projekt 

sa realizuje od jeho počiatočného vyhlásenia. Je zameraný na výchovu a podporu zdravého 

životného štýlu. Okrem „veľkých“ projektov každoročne vypracujú učiteľky množstvo 

školských projektov so širokým zameraním od práce s deťmi a rodičmi,  prezentáciu na 

verejnosti, až po tvorbu učebných pomôcok.  

 Materská škola organizuje okrem tradičných i netradičné, nápadité akcie, zvyšuje sa 

participácia rodiny, obce a iných subjektov pri ich zabezpečovaní a realizácii, čo napomáha  

otvoreniu sa materskej školy, rodine a verejnosti. 

  

4  Hlavné ciele  výchovy a vzdelávania 

 

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu 

perceptuálno   - motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu 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 

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.) 
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Ciele predprimárneho vzdelávania reflektujú ciele vymedzené v Koncepcii predškolskej 

výchovy v nadväznosti na prípravu detí na vstup do základnej školy a ciele výchovy a 

vzdelávania stanovené v školskom zákone a v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 – 

predprimárne vzdelávanie.  

 

5  Vlastné ciele  výchovy a vzdelávania 

 

 Podporovať  u deti rozvoj  počítačovej  gramotnosti so zámerom rozvoja pozornosti, pamäti, 

postrehu,  reakcie a   priestorovej predstavivosti . 

 Skvalitniť environmentálnu výchovu s cieľom poskytovať priestor a neohraničené možnosti na 

vytváranie základov zodpovedného vzťahu dieťaťa k životnému prostrediu. 

 Prostredníctvom estetických a  pohybových činností umožniť tvorivosť a sebarealizáciu 

talentovaným   deťom, u menej nadaných pomáhať nachádzať záujem o tieto aktivity . 

 Na elementárnej úrovni oboznamovať sa s cudzím jazykom. 

 Podporovať komplexný rozvoj s dodržiavaním a rešpektovaním základných  

princípov práv dieťaťa. 

 Vytvárať deťom vhodné a bezpečné podmienky na pohyb  a zdravý životný štýl 

 Spoznávať cez vlastné zážitky , pocity a skúsenosti  prírodné a spoločenské prostredie  

 

Rozvíjajúce programy materskej školy,  ktoré sú súčasťou školského vzdelávacieho 

programu 

Dieťa, príroda, zdravie enviromentálny program prostredníctvom, ktorého skvalitňujeme 

environmentálnu výchovu a vytvárame vhodné podmienky k zdravému spôsobu života.  

Utvárame správne postoje a správanie detí k životnému prostrediu. 

Kids academy – rozvíjajúci program na oboznamovanie sa s cudzím jazykom – sociálna 

motivácia sa prepája s intelektuálnou radosťou pri zoznamovaní detí s cudzím jazykom. 

 

6 Formy výchovy a vzdelávania,  dĺžka dochádzky a  a stupeň vzdelania 

 

Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje formou: 

 celodenného niekoľkoročného predškolského vzdelávania, 

 samostatných tried pre deti, ktoré majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú 

dochádzku, 

 poldenného zaškolenia v rozsahu štyroch až päť hodín denne v dopoludňajšom alebo 

popoludňajšom čase. 
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 Dĺžka dochádzky dieťaťa do materskej školy niekoľkoročná, spravidla 3-ročná. Na 

základe vytvorených optimálnych podmienok je možnosť prijatia aj 2-ročných detí. U týchto 

detí je predpokladaná dĺžka dochádzky do materskej školy 4 roky. 

 V súlade so zákonom o výchove a vzdelávaní č.245/2008 ( školský zákon) poskytuje 

materská výchovu a vzdelávanie aj deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia   

(s využitím individuálnych programov). 

Predprimárne vzdelanie  ISCED 0 získa dieťa absolvovaním posledného ročníka 

vzdelávacieho programu vzdelávania v materskej školy – triedy predškolákov   

 

5  Vyučovací jazyk 

Vyučovacím jazykom v materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky – slovenský 

jazyk. 

 

6  Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie 

dokladu o získanom vzdelaní 

 

Predprimárne vzdelanie  ISCED 0 získa dieťa absolvovaním posledného ročníka  

vzdelávacieho programu vzdelávania v materskej školy – triedy predškolákov.   

        Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom 

do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.  

      Predškolské vzdelávanie 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 dieťaťa na žiadosť rodičov).  

      Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania školského vzdelávacieho programu, ktoré vydáva 

materská škola. 

 

7  Profil absolventa 

 

Predprimárne vzdelávanie ISCED 0, umožní rozvoj (štátneho) jazyka. Položí základy 

vnímania poznávania prírodných a spoločenských vied, zabezpečí rozvoj fyzickej 

a pohybovej stránky, povedomie zdravia a rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom kultúry 

umenia, pričom bázou je realita dieťaťa.  

Absolvent predprimárneho vzdelávania získa poznatky a schopnosti, ktoré majú 

významovo vzťahu k propedeutike kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej 
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gramotnosti. Absolvent predprimárneho vzdelania je pripravený na vstup do primárneho 

vzdelávania v  základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti. Na získanie profilu 

absolventa predprimárneho vzdelania je potrebné, aby dieťa dosiahlo v závere predškolského 

veku elementárne základy kľúčových kompetencií. 

Formovanie elementárnych základov kľúčových kompetencií v predškolskom veku je 

smerovaním, ktorého cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy pre 

rozvíjanie schopnosti učiť sa a vzdelávať sa po celý život. 

Vzhľadom na vývinové špecifiká predškolského veku sú medzi kompetencie zaradené 

aj psychomotorické kompetencie. Spoločenské a občianske kompetencie sú integrované do 

osobnostných (intrapersonálnych) a sociálnych (interpersonálnych) kompetencií. 

V materskej škole sa rozvíjajú tieto kompetencie: 

1. Psychomotorické kompetencie 

2. Osobnostné (intrapersonálne) kompetencie 

a) Elementárne základy sebauvedomenia 

b) Elementárne základy angažovanosti 

3. Sociálne (interpersonálne) kompetencie 

4. Komunikatívne kompetencie 

5. Kognitívne kompetencie 

a) Elementárne základy riešenia problémov 

b) Elementárne základy kritického myslenia 

c) Elementárne základy tvorivého myslenia 

6. Učebné kompetencie 

7. Informačné kompetencie 

Vymedzenie kompetencií treba chápať relatívne, nakoľko v predškolskom období ide 

o dosahovanie elementárnych základov kompetencií dieťaťa. 
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Kompetencie dieťaťa predškolského veku 
Dieťa na konci predprimárneho vzdelávania : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Psychomotorické kompetencie 
 

 
 

 

 

 

 

Rozšírené Environmentálna výchova / Dieťa, 

príroda, zdravie /  ŠkVP 

 

 používa v činnosti všetky zmysly, 

 ovláda pohybový aparát a telesné 

funkcie, 

 prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa, 

 ovláda základné lokomočné pohyby, 

 používa osvojené spôsoby pohybových    

činností v nových, neznámych,  

problémových situáciách, 

 využíva globálnu motoriku 

prekonávaním prírodných a umelých 

prekážok, 

 prejavuje grafomotorickú gramotnosť, 

 správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu 

a k zdraviu iných, 

 prejavuje pozitívne postoje k zdravému 

životnému štýlu. 

 prejavuje pozitívne postoje 

k zachovaniu zdravia v bežných 

a krízových situáciách. 

2.Osobnostné(intrapersonálne) 

kompetencie 

 

 

a) Základy sebauvedomenia 

 

 

 
 

Rozšírené Environmentálna výchova / Dieťa, 

príroda, zdravie/  ŠkVP 

 

 uvedomuje si vlastnú identitu 

 prejavuje v správaní vzťah k sebe a k 

iným, 

 vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj  

vlastný aktuálny citový stav, 

 odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti, 

 správa sa sebaisto v rôznych situáciách, 

 uvedomuje si dôsledky svojho správania 

vzhľadom na iné osoby. 

 správa sa ohľaduplne k faune,  flóre 

a k starostlivosti o svoje okolie. 

 

 

 

b) Základy angažovanosti 

 

 presadzuje sa s ohľadom na seba aj  

 druhých, 

 obhajuje seba a iných, chorých, osoby 

so zdravotným znevýhodnením, 

slabých a bezbranných, 

  zaujíma sa o dianie v rodine, v 

materskej škole a v bezprostrednom 

okolí. 

 

 

 

3. Sociálne ( interpersonálne) 

kompetencie 

 

 

 

 

 pozerá sa na svet aj očami druhých,  

 správa sa empaticky k svojmu okoliu 

 správa sa v skupine, kolektíve podľa 

spoločenských pravidiel a noriem 

 hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, 

v kolektíve, 

 plánuje, organizuje a hodnotí činnosť, 

 zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí 

ju, 
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3.Sociálne ( interpersonálne) 

kompetencie 

 

 preberá spoluzodpovednosť za seba 

i za činnosť skupiny, 

 nadväzuje spoločensky prijateľným 

spôsobom kontakty s druhými 

a udržiava s nimi harmonické vzťahy, 

 rieši konflikty s pomocou dospelých 

alebo samostatne, 

 pomáha druhým s pomocou 

dospelého, aj samostatne, 

 akceptuje a rešpektuje multikultúrne 

odlišnosti detí a dospelých, 

 prejavuje ohľaduplnosť k svojmu 

prostrediu. 

 

 

 

 

 

 

4. Komunikatívne kompetencie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rozšírené Anglický jazyk ŠkVP 

 vedie monológ, nadväzuje a vedie 

dialóg a rozhovor s deťmi i 

dospelými, 

 počúva aktívne a s porozumením 

myšlienky a informácie z rôznych 

médií, 

 vyjadruje a komunikuje svoje 

myšlienky, názory, 

 reprodukuje oznamy, texty, 

 volí primeraný, kreatívny spôsob 

komunikácie vzhľadom na situáciu, 

 komunikuje osvojené poznatky, 

 prejavuje predčitateľskú gramotnosť, 

 chápe a rozlišuje, že niektorí ľudia sa 

dorozumievajú aj inými jazykmi. 

   reprodukuje jednoduché texty, 

 ovláda pasívny a aktívny slovník na 

elementárnej úrovni, 

 v lexikálno-sémantickej rovine 

pomenúva predmety, javy, 

 v foneticko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- fonologickej rovine diferencuje 

hlásky a ich výslovnosť. 

 

5. Kognitívne kompetencie 

 

a) Elementárne základy 

riešenia problémov 

 

 

 

 
Rozšírené Environmentálna výchova / Dieťa, 

príroda, zdravie/  ŠkVP 

 

 

Rozšírené Anglický jazyk ŠkVP 

 hľadá a objavuje súvislosti medzi 

jednotlivými informáciami, 

 objavuje tie, ktoré sú nápomocné pri 

riešení problému, 

 rieši samostatne alebo s pomocou 

učiteľa problémy v osobnej a 

spoločenskej rovine, 

 rieši jednoduché problémové úlohy, 

 uplatňuje v hre a rôznych situáciách 

matematické myslenie. 

 hľadá a objavuje súvislosti medzi 

ním a životným prostredím v jeho 

okolí,  

 rozumie základným výrazom 

a frázam. 
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b) Elementárne základy 

    kritického myslenia 

 porovnáva podobnosti a rozdiely 

predmetov, javov, osôb, atď., 

  odôvodňuje svoje názory, prejavuje 

postoje, vyslovuje jednoduché 

úsudky, 

 hodnotí spontánne a samostatne vo 

svojom bezprostrednom okolí, čo sa 

mu páči/nepáči, čo je 

 správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na 

            veciach, osobách, názoroch 

 

c) Elementárne základy 

   tvorivého myslenia 

 uplatňuje vlastné predstavy pri riešení 

problémov, 

 nachádza neobvyklé odpovede alebo 

riešenia, 

 objavuje a nachádza funkčnosť vecí, 

predstáv alebo myšlienok, uvedomuje 

si ich zmeny, 

 objavuje algoritmus riešenia úloh 

pokusom a omylom alebo podľa 

zadávaných inštrukcií, odstraňuje 

prípadnú chybu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Učebné kompetencie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prejavuje zvedavosť a spontánny 

záujem o spoznávanie nového, 

 využíva primerané pojmy, znaky a 

symboly, 

 pozoruje, skúma, experimentuje, 

 objavuje a hľadá súvislosti medzi 

vlastnými skúsenosťami a 

poznatkami, 

 aplikuje v hre, rôznych aktivitách a 

situáciách získané poznatky a 

skúsenosti, 

 kladie otázky a hľadá odpovede, aby 

porozumelo obklopujúcemu svetu 

vecí, javov, dejov a vzťahov, 

 učí sa spontánne (vlastnou 

zvedavosťou) aj zámerne (pod 

učiteľovým vedením), 

 vyvíja vôľové úsilie v hre a inej 

činnosti, 

 prekonáva prekážky v učení, 

  plánuje a organizuje si optimálne 

prostredie na činnosť, 

 prejavuje aktivitu v individuálnom i 

skupinovom učení, 

 hodnotí vlastný výkon, teší sa 

z vlastných výsledkov, uznáva aj 

výkon druhých, 

 zvláda základy učenia sa na základe 

osobnej motivácie, 

 naučí sa pracovať s hračkami, knihou, 
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6. Učebné kompetencie 

 

učebnými pomôckami, 

 sústredí sa primerane dlhý čas na hru 

a na zámernú riadenú výchovno-

vzdelávaciu činnosť. 

 

 

 

 

 

7. Informačné kompetencie 

 

 prejavuje radosť zo samostatne 

získaných informácií, 

 využíva rôzne zdroje získavania 

a zhromažďovania informácií aj 

mimo materskú školu (od osôb v 

okolitom prostredí, z detských kníh, 

časopisov a encyklopédií, 

prostredníctvom informačno 

komunikačných technológií, z 

rôznych médií). 

 

 

8   Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 
Dieťa so zdravotným znevýhodnením 

 Materská škola venuje veľkú pozornosť aj deťom, ktoré majú nižšie intelektuálne schopnosti, 

zdravotné znevýhodnenie, alebo sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Spolupracuje 

s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.  Triedna učiteľka  

vypracuje  na základe odporučenia  pediatrom, psychológom, odborným lekárom, 

individuálny plán, stará sa o príslušnú dokumentáciu. V poslednom roku návštevy dieťaťa 

v materskej škole sa posudzuje jeho školská zrelosť. V prípade, že školská spôsobilosť nie je 

vyhovujúca materská škola navrhuje zákonnému zástupcovi dieťaťa vyšetrenie  CPPPaP . 

Dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia: 

Deťom  so sociálne znevýhodneného je venovaná pozornosť,  učiteľky  analyzujú podmienky 

a potreby  dieťaťa,  pri výchove a vyučovaní uplatňujú individuálny prístup. 

Deťom sú  zabezpečované prostredníctvom odboru sociálnych vecí a rodiny príspevky pre 

deti v hmotnej núdzi. 

Deti  s nadaním: 

Škola spolupracuje pri výchove a vzdelávaní nadaných  detí s odborníkmi – ZUŠ Bojnice. 
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9  Personálne zabezpečenie predprimárneho vzdelávania 

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonáva 10 učiteliek 

predprimárneho vzdelávania ( vrátane riaditeľky materskej školy), ktoré spĺňajú podmienky 

odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou Vyhláška MŠ SR č. 

41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení 

neskorších predpisov. 

Personálne zabezpečenie: 

Meno vzdelanie karierová pozícia kategória 

Mgr. Marieta 

Bielická 

2. stupeň vysokej 

školy 

vedúci PZ –  

riaditeľ školy 

učiteľ pre 

predprimárne 

vzdelávanie 

Bc. Adriana 

Švecová 

1.stupeň vysokej 

školy 

samostatný PZ učiteľ pre 

predprimárne 

vzdelávanie 

Jana Čierna Stredné odborné 

s maturitou 

samostatný PZ učiteľ pre 

predprimárne 

vzdelávanie 

Mária Helbichová Stredné odborné 

s maturitou 

samostatný PZ učiteľ pre 

predprimárne 

vzdelávanie 

Bc.Jana 

Huličiaková 

1. stupeň vysokej 

školy 

samostatný PZ učiteľ pre 

predprimárne 

vzdelávanie 

Iveta Ištóková Stredné odborné s 

maturitou 

samostatný PZ učiteľ pre 

predprimárne 

vzdelávanie 

Katarína 

Kocmálová 

Stredné odborné s 

maturitou 

samostatný PZ učiteľ pre 

predprimárne 

vzdelávanie 

 

Dominika Píšová 

 

Stredné odborné s 

maturitou 

začínajúci PZ učiteľ pre 

predprimárne 

vzdelávanie 

Jana Talianová Stredné odborné s 

maturitou 

samostatný PZ učiteľ pre 

predprimárne 

vzdelávanie 

Mária Vážanová Stredné odborné s 

maturitou 

samostatný PZ učiteľ pre 

predprimárne 

vzdelávanie 

 

Riaditeľka MŠ    

Zástupkyňa MŠ        poverená riaditeľkou materskej školy 

Pedagogickí  pracovníci  10 

Upratovačky  4 

Práčka  1   ( ½ úväzok) 

Vedúca jedálne 

Hlavná kuchárka  

Pomocná kuchárka 

Spolu 18  
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10  Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie predprimárneho 

vzdelávania 
 

Prostredie materskej školy zodpovedá potrebám detí z hľadiska hygieny, umožňuje 

plynulú a nerušenú realizáciu výchovno- vzdelávacej činnosti. Stav a vybavenie exteriéru 

umožňuje realizáciu pohybových , rekreačných i hrových činností. Každá trieda je vybavená 

vhodnou didaktickou technikou,  výpočtovou a rozmnožovacou technikou , čo sa priaznivo 

odráža aj na zlepšení počítačovej gramotnosti  pedagogických zamestnancov aj detí.       

Pravidelne je dopĺňaná odborná aj detská literatúra. Učebné pomôcky a hračky sa aktualizujú 

priebežne z poplatkov rodičov, ktoré sú ponechané v plnej výške na škole. Nábytok v triedach 

sa priebežne modernizuje. 

Interiérové priestorové podmienky: 

 Šatne pre 6 tried  so skrinkou pre každé dieťa, lavičky. 

 Jedáleň  s detským zariadením, kuchyňa pre prípravu jedál. 

 Herne  detské zariadenie, kútiky pre hry detí.  

Zariadenie  je prispôsobené počtu detí, je  bezpečné a rozvíja estetické cítenie detí. 

Hrové a pracovné kútiky sú umiestnené  v priestore, ktorý je vybavený účelovo a slúži na 

spontánne hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť.  

 Toalety a sociálne zariadenia pre deti.  

 Šatne pre personál školy. 

 Skladové priestory. 

 Kancelária riaditeľky. 

Materiálne a technické zabezpečenie: 

 Vybavenie interiéru detským nábytkom – stolíky, stoličky, skrinky, lehátka, poličky, 

detské hračky, knihy 

 Vybavenie kuchyne kuchynským náradím a jedálenským inventárom. 

 

Exteriér zahŕňa vybavenie, aby deťom  umožňoval : 

• pohybové činnosti (na náradí, voľné pohybové činnosti), 

• tvorivé, konštrukčné a umelecké činnosti, 

• komunikatívne činnosti (nadväzovanie kontaktov), 

• špeciálne činnosti (navodzované alebo vedené učiteľom). 

Areál  školského dvora  tvorí  ihrisko s preliezkami od firmy Kupas, ktoré boli sponzorsky 

nainštalované v roku 2009 sú stabilne, pevné a odolné voči mechanickým zásahom a 

poveternostným vplyvom. Každá preliezka je vybavená spevnenou  bezpečnostnou protidopadovou 

plochou.  
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Ďalej areál  školského dvora  tvoria spevnené plochy a jedno pieskovisko pre deti. 

Oplotenie školského dvora je  navrhnuté do celkovej rekonštrukcie, ktorá by sa mala 

uskutočniť v roku 2010. 

Podnetnosť prostredia učiteľky materskej školy neustále navodzujú priaznivú 

sociálno-emocionálnu atmosféru v triede, cieľavedome vytvárajú podnetné prostredie pre 

spontánne i zámerné učenie a súčasne inšpirujú deti k aktívnej pomoci pri tvorbe takéhoto 

prostredia. 

 

11  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove  

a vzdelávaní 
 

V materskej škole sa v pravidelných intervaloch vykonávajú požadované revízie a 

kontroly vyhradených technických zariadení, údržba a opravy zistených závad tiež prispievajú 

k bezproblémovému chodu školy a k vytvoreniu podmienok na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia  detí aj zamestnancov . 

 Pri výchove a vzdelávaní , pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním 

a pri poskytovaní služieb v materskej škole je potrebné a povinné : 

 podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, § 24ods.6, je rodič po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšie ako 5 dní, 

predložiť vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie 

 prihliadať na základné fyziologické potreby detí 

 vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať pomôcky hygienicky nezávažné 

spĺňajúce požadované normy 

 počas pobytu detí v materskej škole poskytnúť bezpečnosť a ochranu zdravia – za 

bezpečnosť a ochranu zdravia zodpovedajú pedagogickí zamestnanci MŠ od 

prevzatia až po jeho odovzdanie zákonným zástupcom alebo inej, ním 

splnomocnenej osobe 

 nevzďaľovať sa od hrajúcich sa detí 

 vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-

patologických javov      

Ochrana zdravia a bezpečnosti pri školských aktivitách a aktivitách mimo školy: 

 mimoškolské aktivity vykonávať len s informovaným súhlasom zákonného 

zástupcu dieťaťa a po dohode a informovaní zriaďovateľa 

 exkurzie a výlety sa plánujú len na jeden deň s dôrazom na potreby detí 
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 zabezpečuje sa odborný dozor podľa vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z., ktorou sa 

mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole. 

Zamestnanci sa v predpísaných intervaloch zúčastňujú školení o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) a o požiarnej ochrane, ktoré vykonáva autorizovaný 

bezpečnostný technik.  

Pri  hromadných akciách  sú zamestnanci, detí aj rodičia  poučení o zásadách bezpečnosti  

a ochrany zdravia.  

Zabezpečované sú pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany. Zistené závady sa podľa 

závažnosti odstraňujú priebežne počas roka. 

Materská škola vedie  evidenciu registrovaných školských úrazov deti a zamestnancov, ku 

ktorým došlo počas prevádzky materskej školy ( riaditeľka MŠ   zodpovedá za priebežnú 

evidenciu záznamov na webovú aplikáciu http://web.uips.sk/urazy)  

 

12 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

 

Hodnotenie sa považuje za akt objektívnej spätnej väzby, motivačný a výchovný 

prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého sebaobrazu dieťaťa. 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov detí  je poskytnúť deťom a zákonnému 

zástupcovi spätnú väzbou o tom ako  dieťa zvládlo výchovno–vzdelávací proces. Poukázať na 

rezervy a nedostatky a hľadať možnosti ich odstránenia. 

Pri kontrole a hodnotení detí,  učiteľky vychádzajú z profilu absolventa. Hodnotia 

a kontrolujú úroveň dosahovaných kompetencií uvedených v Školskom  vzdelávacom 

programe. 

Kontrola denne -zdravotného stavu detí podľa potreby – výskyt infekčných ochorení  

Hodnotenie 

denne- počas všetkých činností v MŠ /ústne/      

týždenne – overovanie a hodnotenie detí- pracovnými listami, výtvarnými produktmi, prácou 

v pracovných zošitoch, vybranými úlohami na PC 

mesačne- priebežné /formatívne/ diagnostikovanie  

Prostriedky kontroly a hodnotenia detí :   

• Pedagogická diagnostika 

• Portfólio ( najskôr zberné, neskôr výberové – výber) 
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13 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 
 

Cieľom vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je zabezpečenie 

harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít.  

 

Kritéria hodnotenia: 

 

 Tvorivosť a originalita v edukácií  

 Záujem a schopnosť pracovať v tíme 

 Kvalitné a odborné vedenie triednej a školskej dokumentácie  

 Mimoškolské aktivity 

 Prezentácia školy na verejnosti 

 Ochota prijímať a dodržiavať  úlohy stanovené riaditeľkou  

 Práca s multimediálnou technikou v edukačnej činnosti a profesijnom rozvoji 

 Implementácia vedomostí a zručností v materskej školy prostredníctvom metodického 

združenia 

 

Prevádzkoví zamestnanci : 

• Aktivita pri zabezpečovaní dozoru a pomoci pri organizovaní rôznych školských 

a mimoškolských aktivitách. 

• Pomoc a účasť na brigádnických aktivitách nad rámec svojich pracovných povinností. 

• Iniciatíva pri zabezpečovaní drobných opráv v materskej škole. 

 

14 Hodnotenie školy 

 
Vlastné hodnotenie školy – autoevalvácia je základným prostriedkom rozvoja 

a ďalšieho napredovania školy. Dôraz je kladený na konštatovanie úrovne stavu a zisťovanie 

súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

Pri procese vlastného hodnotenia školy  riaditeľka spoločne s pedagogickými zamestnancami 

systematicky zhromažďujú a analyzujú informácie a podklady, vrátane rôznych foriem 

spätných väzieb od detí a rodičov.  Na základe toho procesu i jeho výsledkov je možné lepšie 

si uvedomovať a vnímať potrebné zmeny, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu efektivity 

vlastného ŠkVP a jeho prípadným úpravám. (  viď tabuľku  hodnotenia školy – autoevalvácia) 
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15 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov 
 

Účelom kontinuálneho vzdelávania ako súčasti celoživotného vzdelávania je sústavný proces 

nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, 

zdokonaľovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca 

a odborného zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej 

činnosti. V súlade s legislatívou budeme využívať nasledovne druhy  kontinuálneho 

vzdelávania: 

 adaptačné vzdelávanie 

 aktualizačné vzdelávanie 

 inovačné vzdelávanie 

      špecializačné vzdelávanie 

 funkčné vzdelávanie 

Každá učiteľka materskej školy má právo ďalej sa vzdelávať a preferovať pritom vlastnú 

oblasť vzdelania v súlade s cieľmi školy. Zároveň má povinnosť odovzdať nové poznatky 

svojim kolegyniam. Kontinuálne vzdelávanie sa bude realizovať predovšetkým 

prostredníctvom národného projektu „ Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských 

škôl ako súčasť reformy vzdelávania“, prostredníctvom Metodicko - pedagogického centra 

v Trenčíne. „ Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy 

vzdelávania“, prostredníctvom Metodicko- pedagogického centra v Trenčíne. 

Tento systém má tieto ciele: 

• Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

• Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) 

pedagogických zamestnancov. 

• Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti.  

• Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre 

tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. 

• Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, 

tvorba pedagogickej dokumentácie. 

• Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod. 

• Zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, 

podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. 
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• Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických 

informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

• Ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického a odborného 

zamestnanca školy. 

•  Každý pedagogický i odborný zamestnanec školy má mať možnosť ďalšieho 

vzdelávania za rovnakých podmienok. 

• Materská škola sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou  školského poriadku . 

 

Plán  ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

 

 cyklické vzdelávanie – Pedagogická diagnostika ako neoddeliteľná súčasť edukačnej 

práce učiteliek materskej školy ,  

 vzdelávanie zamerané na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov 

a zvyšovanie odbornosti v oblasti práce s videotechnikou, výpočtovou, multimediálnou 

technikou a pod. , 

 udržiavanie a zdokonaľovanie odborných kompetencií učiteliek v oblasti tvorby projektov 

orientovaných predovšetkým na tvorbu a ochranu životného prostredia ( zameranie 

materskej školy ) , 

 zdokonaľovanie profesijných spôsobilostí, 

 aktívnym sebavzdelávaním  prostredníctvom štúdia odbornej literatúry  ,  

 sprostredkovávaním odborných a metodických informácií prostredníctvom efektívneho 

informačného systému (ŠKVP, uč. osnovy, diagnostika), 

 

 zvyšovaním odborných kompetencií z oblasti didaktiky a pedagogiky a ich 

sprostredkovávaním ostatným pedagogickým zamestnancom ( vedúca MZ ), 

 

 udržiavaním   a zvyšovaním  odborných  kompetencii učiteľov v oblasti environmentálnej 

výchovy a ich praktické uplatňovanie v edukácii s deťmi, 

 

 odborným  vzdelávaním a  štúdiom metodiky výučby Anglického jazyka , 

 

 zvyšovaním svojej odbornosti štúdiom na vysokej škole. 
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Tabuľka 1:  Hodnotenie školy – autoevalvácia 

 
Oblasti  autoevalvácie Ciele a kritéria 

autoevalvácie 

Nástroje autoevalvácie Časový rozvrh 

Autoevalváčných čin. 

Vzdelávací program Mapovanie realizácie 

ŠKVP 

Pozorovanie, evidencia 

pozorovaných javov, 

hospitácia, vlastná 

evalvácia, anketa, analýza 

dotazník, produktov 

detských činností 

Priebežne 

Podmienky  výchovy a 

vzdelávania 

Úroveň riadenia školy Pedagogické rady, porady 

metodického združenia 

školy, spolupráca s Radou 

školy, hodnotenie pozitív a 

negatív 

Na pedagogických 

poradách 

 Priestorové a materiálne 

podmienky školy 

Pozorovanie, požiadavky 

učiteľova rodičov, 

prehliadka objektu,  

Priebežne 

 Klíma školy  Dotazník, anketa, rozhovor 

s rodičmi, zasadnutia 

pedagogických rád, 

sociometrické metódy, 

Priebežne, 

na pedagogických 

radách 

 Výsledky výchovy a 

vzdelávania 

Pozorovanie,  

analýza 

hospitácia, rozhovor,  

Priebežne 

2x ročne 

Priebeh výchovy a 

vzdelávania  (učiteľka) 

Podpora dosahovania 

vzdelávacích cieľov 

Pozorovanie, hospitácia, 

rozhovor,  

Priebežne 

 Rozvoj stratégií 

výchovno- vzdelávacej 

činnosti 

Hospitácia, analýza 

učebných osnov, 

plánovanie výchovno- 

vzdelávacej činnosti 

Priebežne 

 Rozvoj osobnostných 

zručností 

Hospitácia, riadený 

rozhovor s učiteľmi, 

obsahová analýza 

dokumentácie,   

Priebežne 

 Rozvoj praktických 

zručností a návykov 

Hospitácia, diskusia, 

pozorovanie, projektové 

metódy 

Priebežne 

 Hodnotenie učebných 

osnov 

Pozorovanie, hospitácia, 

diskusia, analýza 

Priebežne 

Výsledky výchovy 

a vzdelávania (deti) 

Dosahovanie 

vzdelávacích cieľov 

Hospitácia, pozorovanie, 

rozhovor 

Priebežne 

 Prejavy stratégií výchovy- 

vzdelávania 

Hospitácia, analýza 

produktov detských 

činností-, pracovné listy, 

rozhovor, 

Priebežne 

 Prejavy osobnostných 

a sociálnych zručností 

Sociometrické metódy, 

brainstorming, 

Priebežne 

 Prejavy praktických 

zručností a návykov 

Pozorovanie, produkty 

detských činností, pracovné 

listy 

Priebežne 

    

Spolupráca s rodinou a inými 

inštitúciami 

Anketa, dotazník, rozhovor, spolupráca 

s Radou školy, zriaďovateľom 
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16 Učebné osnovy 
 

Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu „Čo šumí strom“ sú vypracované 

v súlade  so štátnym vzdelávacím programom ISCED 0, sú rozšírené v oblasti Príroda 

a Kultúra nad rámec štátneho vzdelávacieho programu z oblasti environmentálnej výchovy 

a anglického jazyka.  

Učebné osnovy sú spracované, tak aby  rozvíjali kompetencie, zručnosti, vedomosti, 

nevyhnutné pre všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Pri ich tvorbe  mal celý pedagogický 

kolektív na zreteli ciele, ktoré kladie spoločnosť na požadovanú vzdelanostnú úroveň 

a kultúrnu gramotnosť každého dieťaťa, ktoré opúšťa našu materskú školu.  Prihliadali  sme   

na jedinečnosť dieťaťa a na jeho osobité vlastnosti a schopnosti.  V edukačnom proces  sme sa  

zamerali u detí na napredovanie vo vedomostiach a zručnostiach. Preto sme pri  stanovení 

metód a zásad, uplatňovali  tie, ktoré sú v kontexte edukačného procesu pre každú príležitosť 

vždy individuálne. Nebudeme zabúdať ani na opakovanie, precvičovanie a zapamätanie si 

poznatkov (fixačný prvok), kontrolu, hodnotenie, diagnostiku úrovne zvládnutia činností 

a hry. Do všetkých aktivít sme zakomponovali maximálny podiel aktivizácie detí, najmä 

tvorivosť. Dominantná je vždy hra, ktorá otvára priestor na prejavenie iniciatívy dieťaťa.  

Učebné osnovy sú spracované na školský rok vo forme desiatich obsahových celkov 

na jednotlivé mesiace. Každý z nich je zložený zo 4-5 týždenných tém. Špecifické ciele sú 

totožné so vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Obsahové 

štandardy, prostriedky vzdelávania detí sú záväzkom pre učiteľku. Obsahové celky sme tvorili 

tak, aby v sebe integrovali všetky tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa 

(perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu). Zastúpené sú všetky štyri 

tematické okruhy (ja som, ľudia, príroda, kultúra). Tematické okruhy a vzdelávacie oblasti 

rozvoja sa interaktívne prepájajú.  

Osobitne sú  vypracované projekty s učebnými osnovami environmentálnej výchovy 

a anglického jazyka, ktoré  sú súčasťou školského vzdelávacieho programu. 

V čase letných prázdnin sme výchovno-vzdelávaciu činnosť naplánovali osobitne 

a bude sa realizovať len v hrách a hrových činnostiach. Z učebných osnov v školskom 

vzdelávacom programe si učiteľky vypracovávajú mesačné plány v jednotlivých triedach, 

ktoré prispôsobujú vyspelosti, veku a schopnostiam detí.  
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Vysvetlivky 

 

 

Tematické okruhy 

 

 

 

          JA SOM                                                                    ĽUDIA 

          PRÍRODA                                                        KULTÚRA 

  

 

 

 

 

 

Vzdelávacie oblasti 

Kognitívna oblasť Kog  

Sociálno-emocionálna oblasť Seo  

Psychomotorická oblasť Pmo  
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SEPTEMBER  čas trvania – 4 týždne  

JESEŇ A MOJE ZDRAVIE                                                                   
     

          VITAJTE V MŠ                        na vytváranie pozitívnych sociálnych vzťahov  

                                                     s rovesníkmi a dospelými. 

AKO SI SA HRAL                    pre percepčný a somaticko-motorický rozvoj. 

  HRAČKY A PREDMETY      na objavovanie hier, pre zapojenie klasifikovania. 

 

 

OKOLIE MŠ                             pre skúmania v okolitom prostredí. 

     

Význam , vzťahy a súvislosti medzi témami obsahového celku 

Citové vyrovnávanie sa s novými situáciami v rámci života dieťaťa v materskej škole. 

Prijímanie zmien ako bežnú súčasť života. Podporovanie  zvedavosti a túžby poznávať. 

Riešenie jednoduchých  problémov, organizovanie  svojich činnosti. 

Všeobecné  ciele 

 Využívať všetky formy komunikácie pri nadväzovaní kontaktov s rovesníkmi. 

 Rozvíjať pozorovacie schopnosti prostredníctvom manipulatívnej činnosti. 

 Rozvíjať elementárne súvislosti medzi rodinou a materskou školou. 

 Stimulovať priestorovú predstavivosť a orientáciu v materskej škole a je v okolí. 

 Získavať základné návyky sebaobsluhy a osobnej hygieny. 

Stratégia výchovno-vzdelávacej činnosti  -  postupy, metódy, učebné zdroje. 

 Pohybové a relaxačné cvičenia; 

 Vychádzka do prírody 

 Grafomotorické cvičenia;                                                

 Kreslenie, maľovanie, modelovanie;                          

 Spevácke činnosti; 

 Námetové, konštruktívne, didaktické hry; 

 Artikulačné a rytmické hry; 

 Manipulovanie s predmetmi, skladanie a rozkladanie.  

 Prezeranie kníh; 

 Práca  

 Pozorovanie, rozprávanie, rozhovor, opis, motivačný rozhovor, práca s knihou, 

výskumná metóda, hra, praktickej činnosti, grafickej a výtvarnej činnosti; 

 Zážitkové učenie;  

Hodnotenie –sa uskutoční na konci  obsahového celku v 4. týždni. 

 „ Slušný škôlkar“- rozlišovať pozitívne a negatívne prejavy správania ( triediť 

obrázky, vytvoriť si pravidlá v triede). 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna, výchova k tvorivosti, ochrana života 

a zdravia., dopravná výchova, výchova k bezpečnosti cestnej premávke. 
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JESEŇ A MOJE ZDRAVIE 

        

           SEPTEMBER  

      1. VITAJTE V  MATERSKEJ V MŠ - na vytváranie pozitívnych sociálnych vzťahov s rovesníkmi a dospelými. 

    2. AKO SI SA HRAL - pre percepčný a somaticko-motorický rozvoj. 

      3. HRAČKY A PREDMETY - na objavovanie hier, pre zapojenie klasifikovania. 

   4. OKOLIE MŠ - pre skúmanie v okolitom prostredí. 

     

           

O
k
ru

h
 

Oblasť Obsahové št. Výkonové štandardy Kompetencie Uč. zdroje 

     

 

Kog. 
Meno a priezvisko 

dieťaťa 

Predstaviť sa menom a priezviskom, 

predstaviť svojho kamaráta    AJ 

Predstavenie - poznať svoje meno, 

kamaráta, bydlisko. Prejaviť túžbu 

po aktivite. 

Osobnostné 

Komunikatívne 

Čarovný 

šál, Mám 

niečo pre 

teba EHPS 

     

Kog. 
Orientácia v 

bezprostrednom okolí 

Orientovať sa v tesnej blízkosti domova 

a MŠ. 

Učebné 

 Informačné 

Honba za 

nálepkami 

EHPS 

     

Seo Kontakt v komunikácii. 

Nadviazať neverbálny a verbálny 

kontakt s inými deťmi .AJ Pozdravy, 

privítanie: Greetings - zoznámiť sa s 

cudzím jazykom, počúvať a 

porozumieť. 

Komunikatívne 

Učebné 

Dom z 

kociek 

Veselé 

tváre 

EHPS 

     

Pmo 

Základné lokomočné 

pohyby / chôdza, beh, 

skok, lezenie, 

hádzanie, chytanie /. 

Ovládať základné lokomočné pohyby, 

chôdza, beh, skok. 

Psychomotorické 

Sociálne 

Osobnostné  

  

     
Pmo Pracovné návyky. Zvládnuť sebaobsluţné činnosti. 

Osobnostné  

Učebné 

Ako sa 

obliekame 

     

Kog. 

Orientácia v 

bezprostrednom okolí 

domova a MŠ. 

Rozlíšiť dominanty svojho bydliska. 

Kognitívne 

Učebné 

Komunikatívne    

     
Pmo Vizuomotorika. 

Sedieť správne a dodrţiavať sklon 

papiera pri kreslení na stole. 

Psychomotor 

Osobnostné   

     
Pmo Grafomotorika. Vyuţívať koordináciu zraku a ruky. 

Psychomotor.  

Učebné   

     
Pmo Orientácia v priestore. 

Orientovať sa v priestore /vo vzťahu k 

vlastnej osobe / 

Psychomotor. 

Osobnostné 

Na jabĺčko 

EHPS 

     
Pmo Manipulácia s náčiním. 

Manipulovať s rôznymi predmetmi 

rukami, nohami. 

Psychomotor. 

Sociálne    

     
Pmo Grafomotorika. 

Kresliť uvoľnenou rukou plynulo a 

smelo. 

Psychomotor.  

Učebné   

     

Pmo Technická tvorivosť. 
Zhotoviť výtvory zo skladačiek a 

stavebníc z rôzneho materiálu 

Psychomotor. 

Sociálne 

Dráha z 

domina 

EPHS 

 

 

 

 

     

 

Seo Pasívna a aktívna AJ Pokyny: Commands - napodobniť Komunikatívne   
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slovná zásoba. pohyb podľa vzoru a pokynu.  

Rozširovať pasívnu slovnú zásobu. 

Psychomotorické 

    

Seo 
Vlastná jedinečnosť a 

jedinečnosť iných. 

Uvedomiť si a uplatňovať vlastnú 

jedinečnosť a vlastné nápady so 

zreteľom na jadinečnosť iných detí v 

skupine. 

Komunikatívne 

Sociálne 

Osobnostné 

Na 

reportéra 

EHPS 

     

Kog. 
Orientácia v 

bezprostrednom okolí. 

Vyhľadať a pomenovať dôleţité 

orientačné body v okolí MŠ. 

Kognitívne 

Komunikatívne 
  

     

 

Kog. 

Priraďovanie, 

triedenie, 

usporadúvanie. 

Určovať polohu vecí v priestore. 
Sociálne 

Komunikatívne 

Rúčky 

EHPS 

     

Kog. 

Priraďovanie, 

triedenie, 

usporadúvanie, 

zostavovanie podľa 

kritérií. 

Priradiť, triediť a usporiadať predmety 

podľa farby. 

Kognitívne  

Učebné 

Farebné 

hodiny, 

Detektív 

očko 

EHPS 

     

Seo 

Farby, farebná 

rozmanitosť vo 

vlastných produktoch. 

Uplatňovať individuálne farebné 

videnie. 

Psychomotor.  

Učebné 

Osobnostné   

     

Seo Riešenie konfliktov. 
Nenásilne riešiť konflikt s iným 

dieťaťom, dohodnúť sa na kompromise. 

Sociálne 

Osobnostné 

Stimulácia 

sociomor.v

vývinu v 

MŠ 

     

Kog. 
Počúvanie 

s porozumením. 

Počúvať s porozumením. 

 

Učebné 

Kognitívne 

Učebné 

      

 

Kog. Hračky a predmety. 

Vnímať rôznorodosť hračiek a 

predmetov vo svojom okolí.                

AJ Hračky: Toys - používať slová 

označujúce predmety.    Rozumieť 

slovám a reagovať neverbálne / 

priniesť predmet, hračku / 

Učebné       

Sociálne 

Komunikatívne 

Kognitívne 

Osobnostné 

Hádaj, čo 

je v tom 

vrecku 

EHPS 

     

Kog. Hračky a predmety. 

Vnímať a rozoznať, ţe hračky a 

predmety sú z rôzneho materiálu, ktorý 

má rôzny povrch, farbu, tvar, veľkosť... 

Kognitívne 

 Učebné 

Naše 

hračky, 

Minútové 

príbehy 

EHPS 

     

Pmo 
Pohybové stvárnenie 

charakteru hudby. 

Vyjadriť náladu piesne prirodzeným 

kultivovaným pohybom. 

Psychomotor. 

Osobnostné 
  

     
Pmo 

Rytmizíácia riekaniek 

a piesní. 
Rytmizovať ľudové riekanky. 

Psychomotor. 

Osobnostné   

     
Seo 

Knihy, písmená, 

číslice. 
Prejaviť záujem o knihy. 

Učebné 

 Informačné   

     

Kog. Bydlisko. Pomenovať miesto svojho bydliska. 

Kognitívne  

Učebné 

Komunikatívne   

     
Seo 

Rytmizíácia riekaniek 

a piesní. 

Pouţiť v hrách riekanky, vyčítanky 

s rôznou tématikou 

Psychomotorické 

Osobnostné   

 

    

Seo Emocionalita v hre. Prejavovať radosť z hry. 

Osobnostné 

Sociálne  

Osobnostné   

    Seo Rôznorodosť hier. Chápať rôznorodosť hier. Sociálne      
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Komunikatívne 

    

Seo 
Kreslenie, maľovanie, 

modelovanie. 

Kresliť v rôznych polohách - ľah, kľak, 

sed, stoj. 

Psychomotor.  

Učebné 
  

   

 

 
Seo 

Kreslenie, maľovanie, 

modelovanie. 

Modelovať v rôznych polohách / kľak, 

ľah / 

Psychomotor. 

Učebné 

      

 

Pmo Otuţovanie. 
Otuţovať sa prostredníctvom vetra, 

slnka. 

Osobnostné 

Psychomotorické 

Sociálne   

     

Seo 
Hodnotenie 

prírodného prostredia. 
Vmímať a pozorovať krásu prírody. 

Učebné 

Informačné 

Povedz čo 

počuješ 

EHPS 

     
Kog. 

Hodnotenie 

prírodného prostredia. 

Pozorovať stromy, ich farebnú 

rozmanitosť. 

Kognitívne  

Učebné   
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JESEŇ A MOJE ZDRAVIE 
OKTÓBER 

         

           1 .RYTMY ČASU - JESEŇ - pre rozvoj kapacity vnímania konštantných rytmov prírody. 

      2. STROM A ROČNÉ OBDOBIE - Pre pochopenie významu slova strom a jeho dôleţitosť v ekosystéme. 

     3 .FARBY - pre stimulovanie vizuálnej percepcie. 

       4. AKÉ BUDE POČASIE - pre stimulovanie zvedavosti o atmosférické fenomény. 

                 

O
k
ru

h
 

Obla

sť 
Obsahové št. Výkonové štandardy Kompetencie Uč. zdroje 

     

 

Pmo 
Základné polohy, 

postavenia, pohyby. 

Zaujať rôzne postavenia podľa 

pokynov, zo stoja do kľaku, sedu, ľahu.       

AJ Commands: rozširovať aktívnu 

slovnú zásobu. Slová spájať s 

činnosťou. 

Psychomotor. 

Komunikatívne 

Osobnostné 

Cvičíme s 

malými 

deťmi 

     

Pmo 
Základné lokomočné 

pohyby. 

Ovládať základné lokomočné pohyby, 

lezenie, plazenie. 

Psychomotor. 

Sociálne 

Osobnostné 

Na 

čarodejník

a EPHS 

     

Pmo 
Uplatnenie laterality v 

pohybe. 

Prejaviť v rôznych pohybových 

činnostiach vlastnú lateralitu. 

Psychomotor 

Osobnostné 

Príroda sa 

prebúdza 

EPHS 

     

Pmo 

Farby, farebná 

rozmanitosť vo 

vlastných produktoch. 

Uplatňovať na základe vlastného 

pozorovania farebnú rozmanitosť vo 

výtvarných, pracovných produktoch. 

Osobnostné 

Psychomotor,  

Výtvarné 

námety 

pro čtvero 

ročných 

období 

     

Seo 
Pasívna a aktívna 

slovná zásoba. 

Rozširovať si aktívnu slovnú zásobu.   

AJ Clothes for boys, girls: Šaty pre 

chlapcov, dievčatá - rozširovať 

samostatnú rečovú aktivitu. 

Komunikatívne 

Osobnostné 

Minútové 

príbehy,  

Ako sa 

obliekame 

EPHS 

     
Seo 

Pasívna a aktívna 

slovná zásoba. 
Rozširovať si pasívnu slovnú zásobu. 

Osobnostné 

Komunikatívne 

Rúčky 

EHPS 

     
Seo Komunikácia emócií. 

Pozdraviť, poďakovať a poţiadať o 

pomoc. 

Sociálne 

Komunikatívne   

     

 

Kog. Farby. 
Priradiť, rozoznať a pomenovať farby 

na obklopujúcich reáliách. 

Kognitívne  

Učebné 

Hľadaj 

farby 

EHPS 

Program 

na 

rozvíjanie 

kreativity 

str. 101 - 

124 

     

Seo 
Delenie, pomoc, 

obdarovanie. 

Rozdeliť sa, obdarovať niekoho a 

pomôcť inému. 

Sociálne  

Osobnostné 
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Kog 

Priraďovanie, 

triedenie, 

usporadúvanie podľa 

kritérií. 

Priradiť, triediť a usporiadať predmety 

podľa farby a tvaru.      AJ Farby : 

Colours - pomenovať farby. 

Vyslovovať správne a zreteľne 

všetky hlásky.                                                                                    

Kognitívne  

Učebné 

Farebná 

paleta, 

Farebný 

svet EPHS 

     

Kog 
Rovinné a priestorové 

geometrické tvary. 

Poznať, rozlíšiť, priradiť niektoré 

rovinné geometrické tvary. 

Kognitívne  

Učebné 

Program 

na 

rozvíjanie 

kreativity 

str. 126 - 

147 

     

Kog 

Priraďovanie, 

triedenie, 

usporadúvanie podľa 

kritérií. 

Priradiť, triediť a usporiadať predmety 

podľa veľkosti. 

Kognitívne 

 Učebné 

Veľa - 

málo, 

Oblečieme 

bábiku 

EPHS 

     

 
 

Seo 
Experimentovanie  s 

farbamy. 

Experimentovať s vlastnosťami farieb a 

uplatňovať ich tvorivé variácie 
Psychomotorické 

Osobnostné 

200 

výtvarných 

činností 

     

Seo Výtvar. tvorivosť. 
Pokryť celú plochu rozmanitými 

farbami. 

Psychomotorické 

Osobnostné 

Výtvarné 

práce s 

pohádkami 

riad. 

     
Pmo 

Rytmizácia riekaniek a 

piesní. 

Rytmizovať ľudové riekanky hrou na 

tele. 

Psychomotor. 

Osobnostné   

     
Pmo 

Rytmizácia riekaniek a 

piesní. 

Rytmizovať detské ľudové a umelé 

piesne hrou na tele. 

Psychomotor. 

Osobnostné   

     

Pmo 
Pohybové stvárnenie 

charakteru hudby. 

Vyjadriť náladu piesne a hudby 

prirodzeným kultivovaným pohybom. 
Psychomotor. 

Osobnostné 

Tanec 

vetra 

EPHS 

     

Seo 

Detská ľudová a 

autorská poézia, 

próza. 

Počúvať s porozumením  a citovým 

zaangaţovaním  detskú ľudovú poéziu. 

Učebné  

Sociálne 
  

     

Seo Sociabilita v hre. 
Zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť 

spolupracovať. 

Sociálne 

Komunikatívne 

Rovnaké 

stavby 

EHPS 

     

Seo 
Prednes literárnych 

útvarov. 

Zapamätať si a prednášať krátke 

riekanky, hádanky, detské básne 

Učebné  

Sociálne 
  

     

Seo Tvorivosť v hre. Začať, rozvíjať a dokončiť hru. 
Sociálne 

Komunikatívne 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Kog Stromy a kríky. 
Poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky 

a zdôvodniť ich odlišnosť. 

Kognitívne 

 Učebné 

Ako dobre 

v lese je 

...PV 01/02 

máj str.30 
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Kog Ročné obdobia. 

Rozlíšiť podľa typických znakov ročné 

obdobia.  

AJ Počasie: Weater - rozširovať a 

aktivizovať slovnú zásobu. 

Kognitívne 

 Učebné 

Kedy to je, 

Jar a jej 

kamaráti 

EHPS                        

PL Ako 

dobre v 

lese je, 

keď sa 

slnko 

usmeje  

     

Seo Kontakt v komunikácii 

AJ Draw fruits on trees! Reagovať na 

pokyny, zaznamenať ich graficky. 

Fruits - používať slovné spojenia. 

Psychomotor. 

Komunikatívne 

  

     

Kog Huby. Vedieť, ţe huby sú jedlé a nejedlé. 
Kognitívne  

Učebné 

Ako dobre 

v lese je..., 

Priateľ 

lesa 

     

Kog Počasie. 
Poznať, opísať , rozlíšiť prírodné javy 

ovplyvnené počasím. 

Kognitívne 

 Učebné 
Prší EHPS 

     
Pmo Pohyb v prírode. 

Zvládnuť turistickú vychádzku do 

blízkeho prírodného okolia. 

Psychomotor. 

Učebné   

     
Seo 

Hodnotiace postoje k 

prírode. 
Hodnotiť prírodné prostredie. 

Komunikatívne 

Osobnostné   

     

Kog Prírodné javy. 
Sledovať rôzne  úkazy a javy v 

prírode. 
Učebné 

Komunikatívne 

Na 

obláčiky 

EHPS 

     

Kog Prírodné materiály. 
Pozorovať prírodné materíály v 

rôznom prostredí. 

Kognitívne 

 Učebné 

Kamienky 

a gaštany 

EHPS 

     
Kog Prírodné materiály. 

Rozoznávať rôzne štruktúry povrchu 

vecí.  

Kognitívne 

Psychomotor. 

Veci okolo 

nás EHPS 

     

Seo 
Ochranárske postoje k 

prírode. 

Prejaviť vzťah a ochranárske postoje 

k životnému prostrediu. 

Kognitívne 

 Učebné 

Zbieranie 

odpadkov 

EHPS 

     

Kog 
Hodnotenie 

prírodného prostredia. 
Pozorovať hladinu priehrady. 

Informačné  

Učebné 
  

     
Kog. 

Význam prírodného 

prostredia. 
Poznať význam stromov pre život. 

Učebné 

Kognitívne   
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JESEŇ A MOJE ZDRAVIE 
       NOVEMBER 

         1. OBJAVOVANIE SVOJHO TELA - pre percepčný a somaticko - motorický rozvoj. 

      2. MOJE SRDCE - pre utváranie elementárnej predstavy o hodnote svojho zdravia. 

      3. ZDRAVIE - pre výchovu k zdravím stravovacím návykom. 

       4. KUBÍK - výchova ku  zdravému ţivotnému štýlu. 

       

           

           

O
k
ru

h
 

Oblasť Obsahové št. Výkonové štandardy Kompetencie Uč. zdroje 

     

 

 

Kog Ľudské telo. 

Určiť na základe viaczmyslového 

vnímania časti tela a jednoduchým 

spôsobom opísať ich funkciu.   AJ 

Telo: Body - reagovať na otázky, 

inštrukcie, príkazy. 

Komunikatívne 

Učebné 

Psychomotor. 

Popletené 

ľudské 

telo,    

Obrázok 

kamaráta 

EHPS 

     

Kog Ľudské telo. 

Vnímať a určiť viacerými zmyslami 

niektoré ţivotne dôleţité orgány /srdce, 

pľúca, mozog,  

Psychomotor. 

Učebné 

Moje telo, 

O ľudskom 

tele EHPS 

     

Kog 
Umelecké stvárnenie 

ľudskej postavy. 

Prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu 

a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych 

umeleckých výrazových prostriedkov 

Psychomotor. 

Osobnostné 

Čo mi 

chutí, 

jesenný 

ovoc-zel 

tanier, 

EHPS 

     

Kog 
Umelecké stvárnenie 

ľudskej postavy. 

Aplikovať poznatky o svojom tele pri 

zobrazovaní a vy tváraní ľudskej 

postavy /s uplatnením rôznych výtv.a 

prac. techník /  

Učebné 

Psychomotor. 

Nevidomý 

lekár, Moje 

telo EHPS 

     

Kog Zdravé potraviny. 

Poz nať, rozlíšiť, triediť a vyberať si 

zdravé potraviny. AJ Jedlo: Food -  

primerane používať slovné druhy / 

podst. mená, príd.mená /   

Rozširovať slovnú zásobu. 

Komunikatívne 

Kognitívne  

Učebné 

Jesenný 

ov. Zel. 

Tanier, 

Jazýček, 

povedz mi 

čo 

ochutnáva

š EHPS 

Program 

na rozvoj 

kreativity 

str. 276 - 

300 

     

Kog 
Zásady ochrany 

vlastného zdravia. 

Dodrţať zásady ochrany zdravia.         

AJ Zelenina: Vegetables -  vnímať, 

počúvať a rozlišovať zvukovú 

stránku slov. 

Komunikatívne 

Učebné 

 Osobnostné 

Psychomotor. 

Kedy to 

robíš 

EHPS 

     

Kog 
Zdravotný stav, 

postoje k zdraviu. 

Zaujať pozitívne postoje k svojmu 

zdraviu i k zdraviu iných a vyjadriť ich 

prostredníctvom rôznych umeleckých 

výrazových prostriedkov. 

Osobnostné 

Kognitívne 

Čo mi 

chutí 

EHPS 

     
Pmo 

Svalové napätie a 

dýchanie. 

Kontrolovať pri pohybe svalové napätie 

a dýchanie. 

Psychomotor. 

Učebné 

Chytačka 

EHPS 
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Pmo 
Základné lokomočné 

pohyby. 

Ovlládať základné lokomočné pohyby, 

hádzanie, chytanie.. 

Psychomotor. 

Učebné 

Osobnostné  

Pohyb 

hrou 

     

 

Pmo 
Základné grafické 

tvary. 

Znázorňovať graficky motivovaný pohyb 

vychádzajúci z ramenného kĺbu 

/kývanie, mletie / 

Psychomotor. 

Učebné 

PL 

     
Pmo Pracovné návyky. Zvládnuť návyky správneho stolovania. 

Psychomotor. 

Sociálne   

     

Pmo Technická tvorivosť. 
Zhotoviť výtvory rôznymi technikami / 

strihať, lepiť, tvarovať materiál / 

Psychomotor. 

Učebné 

Sociálne 

To čo 

mám 

najradšej 

EHPS 

Výtvarné 

práce s 

pohádkymi 

     

Seo Kontakt v komunikácii. 
Nadviazať neverbálny kontakt s inými 

deťmi. 

Psychomotor. 

Sociálne 

Ručné 

obrázky 

EHPS 

     
Seo Komunikácia emócií. 

Pozdraviť, poďakovať a poţiadať o 

pomoc. 

Sociálne 

Osobnostné   

     

 

 

Kog 
Priestorové 

geometrické tvary. 

Poznať, rozlíšiť a priradiť priestorové 

geometrické tvary. 

Kognitívne 

 Učebné 

Deravé 

zvieratká 

Triafame 

farebné 

kolky 

EHPS 

Program 

na 

rozvíjanie 

kreat. 

     

Kog 
Slová vyjadrujúce 

mnoţstvo. 

Rozlišovať a pouţívať slová vyjadrujúce 

mnoţstvo a počet   /všetko, mnoho, 

viac, nič, málo,... / 

Kognitívne 

 Učebné 

Program 

na rozvoj 

kreativity 

str. 302 - 

327 

     

Kog 
Rovinné geometrické 

tvary. 

Triediť a určiť niektoré geometrické 

tvary. 

Kognitívne 

 Učebné 

Mestečko 

geometr. 

tvarov 

EHPS 

     

Pmo 

Pravidlá a spolupráca 

v hudobnopohybových 

hrách. 

Uplatňovať spoluprácu v skupinovej 

hudobno - pohybovej hre. 

Psychomotor. 

Osobnostné 

  

     

Pmo 

Pravidlá a spolupráca 

v hudobnopohybových 

hrách. 

Uplatňovať spoluprácu v skupinovej 

hudobno - dramatickej hre. 

Psychomoto. 

Osobnostné 

  

     

Seo 
Orientácia v emóciách 

iných osôb. 

Rozlišovať pozitívne i negatívne emócie 

druhých osôb. 

Osobnostné 

Komunikatívne 
  

     

Seo Základy empatie. 

Zaujať pozitívne empatické postoje k 

chorým , osobám so zdravotným 

postihnutím, starým ľďom. 

Sociálne 

Osobnostné 

Komunikatívne 

Ručné 

obrázky 

EHPS 
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Seo 
Delenie, pomoc, 

obdarovanie. 

Rozdeliť sa, obdarovať niekoho a 

pomôcť inému. 

Osobnostné 

Sociálne 

Kytička 

EHPS 

     

 

Seo 
Kreslenie, maľovanie, 

modelovanie. 

Kresliť, maľovať, modelovať ľudskú 

postavu. 

Psychomotor. 

Sociálne 
  

     

Seo 
Plošné a priestorové 

výtvarné stvárňovanie. 

Plošne a priestorovo zobraziť ľudskú 

postavu. 

Psychomotorické 

Sociálne 
  

     

 

Pmo 

Rytmizácia hrou na 

telo pri postojoch, 

chôdzi, behu. 

Rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4 

takt pri rôznych postojoch, chôdzi, 

behu. 

Psychomotor. 

Sociálne 
  

     
Pmo 

Reakcie na zmeny 

tempa hudby. 

Pohotovo reagovať na zmenu tempa 

hudobného sprievodu. 

Psychomotor. 

Sociálne   

     

Pmo 
Rytmizácia riekaniek a 

piesní. 

Rytmizovať ľudové riekanky 

prostredníctvom Orffovho 

inštrumentára. 

Psychomotor. 

Sociálne 

Gazdinky 

EHPS 

     
Seo 

Detská, ľudová a 

autorská poézia. 

Počúvať s porozumením rozprávky a 

príbehy. 

Osobnostné 

Komunikatívne   

     
Seo 

Knihy, písmená a 

číslice. 
Orientovať sa v knihách. 

Komunikatívne 

Učebné 

Encyklopé

die 

     
Seo Emocionalita v hre. Prejavovať radosť z hry. 

Sociálne 

Osobnostné   

     

Seo 

Umelecké stvárnenie 

obsahu literárnych a 

dramatických diel. 

Výtvarne vyjadriť pocity a dojmy z 

rozprávok a príbehov. 

Komunikatívne 

Osobnostné 

  

     

 

Pmo 
Pohyb s rôznymi 

pomôckami. 
Vyuţívať na pohyb rôzne pomôcky. 

Psychomotor. 

Učebné   

     

Pmo 
Ochranárske postoje k 

prírode. 

Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o 

prírodu     /hrabať lístie / 

Psychomotorické  

Sociálne 
  

     

Seo Zdravé potraviny. 

Chápať význam zdravej výživy pre 

zdravie človeka.          AJ Nápoje:  

Drinks - overiť vlastné poznatky, 

utvrdiť správnu výslovnosť. 

Komunikatívne 

Učebné  

Osobnostné 

Čo mi 

chutí 

EHPS 

     

Seo 
Ochranárske postoje k 

prírode. 

Chrániť prírodu ako nevyhnutnú 

súčasť životného prostredia. 

Komunikatívne  

Učebné 

Modrá 

starenka 

EHPS 
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ZIMA A PLANÉTA ZEM 

           DECEMBER 

         

           1 .RYTMY ČASU - ZIMA - pre rozvoj kapacity vnímania konštantných rytmov prírody. 

      2 .MIKULÁŠ - pre poznanie všeobecne prijímaných hodnôt ako sú solidarita a priateľstvo. 

      3. VIANOČNÉ ZDOBENIE - motorika ako percepčná skúsenosť. 

       4. VIANOCE - ČASOVÉ VZŤAHY - na stimulovanie poznania časových vzťahov. 

      

           

O
k
ru

h
 

Oblasť Obsahové št. Výkonové štandardy Kompetencie Uč. zdroje 

     

 

Pmo Manipulácia s náčiním. 

Manipulovať s rôznymi predmetmi, 

náčiním  /rukami, nohami, kolenami, 

hlavou / 

Psychomotorické 

Sociálne 

Cvičíme s 

malými 

deťmi riad. 

     

Pmo 
Vizuomotorika. Vyuţívať koordináciu zraku a  ruky. 

Psychomotor. 

Učebné   

     

Pmo 
Grafomotorika. 

Kresliť uvoľnenou rukou plynulo a 

smelo. 

Psychomotor. 

Učebné   

     

Pmo 
Základné grafické 

tvary. 

Znázorňovať graficky motivovaný pohyb 

vychádzajúci z ramenného kĺbu 

/hojdanie, navýjanie / 

Psychomotor. 

Učebné 

PL 

     

Pmo Pracovné návyky. Zachovať v pracovných a technických 

činnostiach návyky poriadku a čistoty. 

Psychomotor. 

Učebné   

     

Pmo Pracovné techniky. 
Zhotoviť výtvory rôznymi technikami, z 

rôzneho materiálu. 

Psychomotor. 

Učebné 

Výtvarné 

práce s 

pohádkami 

     

Seo 
Pasívna a aktívna 

slovná zásoba. 

Uplatniť aktívnu slovnú zásobu 

vzhľadom na obsahový kontext / 

zmysluplne rozprávať o svojich 

pocitoch, záţitkoch, dojmoch /   AJ 

Zimné športy: Winter sport - 

uplatňovať komunikatívne zručnosti. 

Komunikatívne 

Osobnostné 

 Učebné 

  

     
Seo Sebaregulácia. 

Prejaviť sebareguláciu v hrách a iných 

aktivitách. 

Sociálne 

Osobnostné   

     

Seo 
Obhajovanie vlastného 

stanoviska v konflikte. 

Obhajovať nenásilne vlastné stanovisko 

v prípade vzniku konfliktu. 

Sociálne 

Osobnostné 

Komunikatívne   

     

Seo 
Artikulácia hlások a 

hláskových skupín. 

Vedieť sluchom rozlišovať jednotlivé 

hlásky v slove. 

Komunikatívne 

Osobnostné 

 Učebné 

Slovíčka v 

škatuli,Na 

písmenká 

EHPS 

     

 

Kog 

Priraďovanie, 

triedenie, 

usporadúvanie, 

zostavovanie podľa 

kritérií. 

Určiť rovnaké mnoţstvo prvkov v 

skupine. 

Kognitívne 

Učebné 

Sociálne 

Veľa - 

málo 

EHPS, 

Veľká 

kniha 

škola hrou 

     

 

Kog 

Priraďovanie, 

triedenie, 

usporadúvanie, 

zostavovanie podľa 

kritérií. 

Určiť rozdielne mnoţstvo prvkov v 

skupine. Deliť celok na časri./ polovica, 

štvrtina / 

Kognitívne 

Učebné 

Sociálne 

Počítanie 

rýb EHPS 
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Kog Číselný rad. 

Počítať minimálne od 1 - 10.       AJ 

Čísla: Numbers - aktívne používať 

slová.   Reagovať správne na 

inštrukcie. 

Kognitívne 

 Učebné 

Komunikatívne 

Chytanie 

rýb EPHS 

Veľká 

kniha 

škola hrou  

     

Kog 
Rovinné geometrické 

tvary. 

Poznať, rozlíšiť, priradiť niektoré 

rovinné geometrické tvary. 

Kognitívne 

 Učebné 

Tvarovanie 

šnúrky 

EHPS 

     

Kog 

Priraďovanie, 

triedenie, 

usporadúvanie, 

zostavovanie podľa 

kritérií. 

Priradiť, triediť a usporiadať predmety 

podľa veľkosti. 

Kognitívne 

 Učebné 

Oblečieme 

bábiku 

EHPS 

     

Pmo 

Pravidlá a spolupráca 

v hudobno-

pohybových hrách. 

Dodrţiavať pravidlá hudobno - 

pohybových hier. 

Učebné 

 Osobnostné 

  

     

Pmo 

Farby, farebná 

rozmanitosť vo 

vlastných produktoch. 

Uplatňovať individuálne farebné 

videnie. 

Psycomotor. 

Osobnostné 

Výtvarné 

námety 

pro čtvero 

ročných 

období 

riad. 

     

Seo Riešenie konfliktov. Vyjadriť elementárne hodnotiace 

postoje k správaniu iných. 

Sociálne 

Osobnostné 

Kytička 

EHPS 

     

 

Seo 
Delenie, pomoc, 

obdarovanie. 

Rozdeliť sa, obdarovať niekoho a 

pomôcť inému. 

Sociálne 

Osobnostné 

Dieťa dňa 

EHPS 

     

Kog 
Kultúrne dedičstvo, 

sviatky a ich oslavy. 

Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv 

sviatkov a spoločenských udalostí 

vrátane udrţiavania ľudových tradícií.    

AJ Vianoce: Christmas - pomenovať 

veci, javy, činnosti.   Komunikovať 

aktívne. 

Sociálne 

Osobnostné 

 Učebné 

Komunikatívne 

  

     

Kog Časové vzťahy. 

Orientovať sa v časových vzťahoch 

jedného dňa, týţdňa /roka / v spojení s 

konkrétnymi činnosťami a 

prostredníctvom rozlišovania 

konkrétnych znakov. 

Učebné 

Komunikatívne 

Dni týţdňa 

EHPS 

     

Pmo 

Rytmizácia hrou na 

telo pri postojoch, 

chôdzi, behu. 

Rytmizovať samostatne hrou na telo 3/4 

takt pri rôznych postojoch, chôdzi, 

behu. 

Psychomotor. 

Osobnostné 
  

     

Pmo 
Tanec a pohybová 

improvizácia. 

Uplatňovať tanečné prvky / cvalové 

poskoky, poskočný krok, otočky, úklony 

/ 

Psychomotorické 

Osobnostné 
  

     

Pmo Spev piesní. 

Spievať v rozsahu kvinty /c1-g1/ s 

radosťou a primerane charakteru 

detskej piesni s rôznou tematikou. 

Komunikatívne 

Osobnostné  

Učebné   

     

 

Seo 

Detská, ľudová a 

autorská poézia a 

próza. 

Vnímať s citovým zaangaţovaním 

bábkové divadlo. 

Sociálne  

Učebné 
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Seo 
Knihy, písmená a 

číslice. 
Prejaviť záujem o písmená. 

Učebné 

 Informačné 

Čísla, 

tvary, 

písmená 

EHPS 

Program 

na 

rozvíjanie 

kreativity 

str. 254 - 

274 

     

Seo 
Prednes literárnych 

útvarov. 

Zapamätať si a prednášať krátke 

literárne útvary /detské básne / 

Komunikatívne 

Osobnostné  

Učebné   

     

Kog Časové vzťahy. 

Rozlíšiť časové vzťahy - čo je 

teraz,dnes, čo bolo, včera, čo bude, 

zajtra. 

Kognitívne 

 Učebné 

  

     

Seo 

"Písanie" 

jednoduchého 

príbehu. 

Písať obrázkový list / jeţiškovi / 
Psychomotor. 

Osobnostné 
  

     
Seo Výtvarné techniky. 

Pouţívať tvorivo rôzne výtvarné 

techniky. 

Psychomotor. 

Osobnostné   

     
Seo Modelovanie. 

Modelovať v rôznych polohách - stoj, 

sed. 

Psycomotor. 

Osobnostné   

     

Seo Sviatky a ich oslavy. 

Uplatňovať a rešpektovať návyky 

kultúrneho správania a spoločenských 

pravidiel. 

Osobnostné 

Sociálne 

Komunikatívne   

     

Seo Sviatky a ich oslavy. 
Aktívne participovať na príprave osláv a 

sviatkov v MŠ. 

Osobnostné 

Sociálne 

Komunikatívne   

     

Seo 
Plánovanie, realizácia 

a hodnotenie hry. 
Plánovať, realizovať a hodnotiť hru. 

Osobnostné 

Sociálne 

Komunikatívne   

     

 

Kog Zvieratá a ţivočíchy. 

Poznať, rozlíšiť a určiť na základe 

priameho alebo sprostredkovaného 

pozorovania niektorých vtákov. 

Kognitívne 

 Učebné 

Ako dobre 

v lese je 

...str. 13 

     

Kog Ročné obdobia. 

Rozlíšiť podľa typických znakov ročné 

obdobie.           AJ  Zima: Winter - 

spájať slová s činnosťou. 

Uplatňovať slovnú zásobu. 

Kognitívne  

Učebné 

Komunikatívne 

Ako dobre 

v lese je... 

     

Pmo Pohyb v prírode. 
Pohybovať sa v rôznom prostredí / 

sneh, ľad / bez strachu a zábran. 
Psychomotor. 

Osobnostné   

     
Pmo Otuţovanie. 

Otuţovať sa prostredníctvom snehu, 

vetra. 

Psychomotorické 

Učeebné 

  

 

    
Seo 

Význam prírodného 

prostredia. 

Pozorovať prostredie v ktorom žijú 

zvieratá. 

Učebné 

Informačné 

    
Seo Zvieratá a ţivočíchy. 

Sledovať vtáky, podnecovať 

starostlivosť o zvieratá. 

Učebné 

Komunikatívne   

     

Seo Ročné obdobia. 
Rozpoznať ročné obdobie, veci a 

javy, ktoré s ním súvisia. 

Kognitívne 

 Učebné 
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Pmo 

Špeciálne pohybové 

zručnosti / kĺzanie, 

bobovanie/ 

Zvládnuť na elementárnej úrovni 

špeciálne pohybové zručnosti a 

schopnosti. 

Psycahomotor. 

Ososbnostné 
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ZIMA A PLANÉTA ZEM 

           JANUÁR 

         1. POZNAJ SVOJU VLASŤ - na stimulovanie poznania svojej vlasti. 

       2. SVET  V OBRAZOCH - pre utváranie elementárnej predstavy o rozmanitosti sveta. 

      3. ĽUDIA A HVIEZDY - dosiahnuť porozumenie významu pojmu vesmír. 

      4. ŢIJEME NA PLANÉTE ZEM - pre rozvoj prírodného poznania a stimulovanie zvedavosti detí bádať v okolitom  

    

   

              prostredí. 

       

           

O
k
ru

h
 

Oblasť Obsahové št. Výkonové štandardy Kompetencie Uč. zdroje 

     

 

Kog Postoje k domovu. 

Zaujať postoj k svojmu domovu a 

vyjadriť ho prostredníctvom rôznych 

umelec. výrazových prostriedkov. 

Kognitívne  

Učebné 

 Osobnostné 

Na 

neznámej 

planéte, 

Marťankov

ia EHPS 

     

Seo 
Artikulácia hlások a 

hláskových skupín. 

Vyslovovať správne a zreteľne všetky 

hlásky a hláskové skupiny.      AJ  Moja 

farba: Colour me - prejaviť 

sebarealizáciu vo výtvarnej činnosti. 

Komunikatívne 

Kognitívne 

Osobnostné 

Psychomotor. 

Na 

písmenká 

EHPS 

     

Pmo 
Základné pohyby. 

Pohybovať sa okolo osi vlastného tela / 

obraty /. 

Psychomotor. 

Sociálne   

     

Pmo Technická tvorivosť. 

Zhotoviť výtvory zo skladačiek a 

stavebníc z rôzneho materiálu 

postupne od väčších dielkov po drobné 

dieliky / podľa predlohy /. 

Psychomotor. 

Učebné 

 Kognitívne 

Rovnaké 

stavby 

EHPS 

     
Seo Rozhodovanie sa. Rozhodovať sa pre určitú činnosť. 

Osobnostné 

Sociálne   

     

Pmo 
Práca s rôznym 

materiálom. 

Zhotoviť výtvory z odpadového 

materiálu, uplatňovať pri tom technickú 

tvorivosť. 

Kognitívne 

Komunikatívne 

Velká 

kniha 

nápadú 

     

Pmo 
Základné grafické 

tvary. 

Znázorňovať graficky zaznamenaný 

pohyb vychádzajúci zo zápästia / 

vertikálne, horizontálne línie / 

Psychomotor. 

Osobnostné 
  

     
Seo Sebahodnotenie. Hodnotiť svoje vlastné schopnosti v 

rôznych činnostiach. 

Sociálne 

Osobnostné   

     

Pmo Manipulácia s náčiním. 
Manipulovať s rôznymi predmetmi 

kolenami, hlavou. 

Psychomotor 

Sociálne 

Učebné 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

Kog 

Základné počtové 

úkony v číselnom rade 

od 1-10. 

Vykonávať jednoduché operácie v 

číselnom rade / utvárať skupiny s 

daným počtom prvkov 1 - 4, 1 - 6 / 

Kognitívne  

Učebné 

Veľká 

kniha 

škola hrou 

str. 45,24 
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Kog Číselný rad. 

Priradiť číslo / nie číslicu / k danému 

počtu predmetov od 1 - 10.  AJ Čísla: 

Numbers - používať samostatne 

slová, cibriť výslovnosť. 

Kognitívne 

 Učebné 

Komunikatívne 

Kto vie 

počítať 

ďalej, 

Poznaj 

číslo 

domu, 

     

 

Kog 
Plošná a priestorová 

tvorivosť. 

Zostaviť z geom tvarov útvary podľa 

predlohy / fantázie  / hviezdy / 

Kognitívne 

Učebné 
  

     

Kog 
Aktívna slovná 

zásoba. 

Reagovať slovne na jednoduché otázky 

jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou, 

alebo jednoduchou frázou.  

Komunikatívne 

Kognitívne 

Osobnostné 

Odpadky 

EHPS 

     

Seo 
Rozmanitosť ľudských 

vlastností. 

Hodnotiť a rozlišovať pozitívne i 

negatívne charakterové vlastnosti ľudí 

na základe reálnych i fiktívnych situácií. 

Sociálne 

Osobnostné 

  

     

Seo 
Otvorená 

komunikácia. 

Komunikovať otvorene bez bariér a 

predsudkov. 

Komunikatívne 

Osobnostné  

Sociále 

Na 

neznámej 

planéta 

EHPS 

     

Kog 
Plošná a priestorová 

tvorivosť. 

Zostaviť z rozstrihaných obrázkov 

obrazce podľa predlohy a slovných 

inštrrukcií. 

Kognitívne 

 Učebné 

Klbôčko 

EHPS 

     

 

Kog 
Elementárne 

predstavy o zemi. 

Vyjadriť rôznymi umeleckými 

výrazovými prostriedkami vlastné 

predstavy o zemi získané pozorovaním 

a z rôznych médií. 

Kognitívne 

Psychomotor. 

Informačné 

Program 

na 

utváranie 

kreativity 

detí - 

kozmická 

loď 

     

Kog 

Elementárne 

predstavy o slnku, 

hviezdach, mesiaci. 

Vyjadriť rôznymi umeleckými 

výrazovými prostriedkami predstavy o 

slnku, mesiaci, hviezdach. 

Kognitívne 

Psychomotor. 

Informačné 

Veľká 

kniha 

škola hrou 

str. 

161.,79. 

Výlet 

kozmickou 

loďou 

EHPS 

     

Kog Ţivá a neţivá príroda. 

Poznať, rozlíšiť zloţky ţivej a neţivej 

prírody / rastliny, ţivočíchy, voda, 

kameň, piesok /. 

Kognitívne  

Učebné  

Informačné 

Encyklopé

dia pre 

školákov 1 

tr. 

     
Pmo 

Pohyb s rôznymi 

pomôckami. 
Vyuţívať na pohyb rôzne pomôcky. 

Psychomotor. 

Sociálne   

     

Kog 
Význam prírodného 

prostredia. 

Rozvíjať predstavy o životnom 

prostredí, zvieratách, ktoré sa tam 

vyskytujú . 

Kognitívne  

Učebné 

 Informačné 

Veľká 

kniha 

škola hrou 

     

Kog 
Význam prírodného 

prostredia. 

Poznať rozdiely v prírodných 

prostrediach / zem, voda, vzduch / 

Kognitívne  

Učebné 

Oheň, 

zem, 

vzduch, 

voda 

EHPS. 

      Ţivá a neţivá príroda. Pozorovať hladinu priehrady -  Informačné    
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Kog 

 

zmeny vplyvom počasia.  / 

Zamŕzanie, odmŕzanie / 

Učebné 

Pmo 
Ochranárske postoje k 

prírode. 

Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k 

prírodnému prostrediu a stvárniť ich 

prostredníctvom rôznych umeleckých 

prostriedkov. 

Psychomotor. 

Komunikatívne 

Osobnostné 

Sociálne 

Triedenie 

odpadu, 

Zbieranie 

odpadkov, 

Odpadky 

EHPS 

     

 

Kog Moja rodná vlasť. 
Vedieť, ţe naša vlasť je Slovenská 

republika. 

Kognitívne  

Učebné 

 Informačné   

     

 

Kog Mestá a obce. 
Vedieť, ţe hlavným mestom je 

Bratislava. 

Kognitívne 

 Učebné 

 Informačné 

Kino 

EHPS 

     

Kog Moja rodná vlasť. 
Poznať niektoré miestne a štátne 

symboly. 

Kognitívne  

Učebné 

 Informačné   

     

Kog Bydlisko. Pomenovať miesto svojho bydliska. 

Kognitívne  

Učebné 

 Informačné 

Program 

na 

rozvíjanie 

kreativity 

str. 302 - 

327 

     

Kog Mestá a obce. 
Vymenovať niektoré názvy ďaľších 

miest. 

Kognitívne 

Informačné 

Mestečko 

geometrick

ých tvarov 

EHPS 

     

Kog Rozmanitosť sveta. 

Overiť si z detských encyklopédií a 

iných médií, ţe svet je rozmanitý / 

oceány, moria, rieky, pohoria, lesy, 

pralesy,  púšte /. 

Učebné 

 Kognitívne 

Informačné 

Komunikatívne 

Na 

obláčiky 

EHPS PL 

Veľká 

kniha 

škola hrou 

     
Seo Kompozičné celky. 

Tvoriť s vyuţitím fantázie kompozičné 

celky. 

Kognitívne 

Psychomotor   

     

Seo 
Hodnotiace postoje k 

umeleckým dielam. 

Hodnotiť postupne architektonické 

riešenia významných budov. 

Komunikatívne 

Učebné 
  

     

Pmo 

Vyjadrenie charakteru 

piesne na detských 

hudobných nástrojoch. 

Vyjadriť charakter piesne hrou na 

detských hudobných nástrojoch. 

Psychomotor. 

Učebné 

Komunikatívne 
  

     

Pmo Spev piesní. 

Spievať s radosťou a primerane 

charakteru umelej piesni s detskou 

tematikou. 

Osobnostné 

Sociálne 
  

     

Seo 

Detská, ľudová a 

autorská poézia a 

próza. 

Vnímať s citovým zaangaţovaním 

bábkové divadlo. 

Osobnostné 

 Učebné 
  

     
Seo 

Knihy, písmená, 

číslice. 
Orientovť sa v knihách. / encyklopédie / 

Učebné 

 Informačné   

     

Seo 
Knihy, písmená, 

číslice. 
 Prejaviť záujem o číslice. 

Učebné 

 Informačné 

Čísla, 

tvary, 

písmená, 

Poznaj 

číslo domu 
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EHPS 

Program 

rozvíjanie 

kreativity 

str. 202-

225 

Seo Výtvarná tvorivosť 

AJ Zimná rozprávka: Winter story – 

vyjadriť výtvarne pocity, dojmy z 

rozprávky 

Komunikatívne 

Psychomotorické 

Osobnostné   

     

Seo 
Prednes literárnych 

útvarov. 

Zapamätať si a prednášať krátke 

literárne útvary.AJ Modrá obloha: 

Blue sky - Uplatňovať spisovnú 

podobu cudzieho jazyka. 

Komunikatívne 

Osobnostné 

 Sociále 
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ZIMA A PLANÉTA ZEM 

           FEBRUÁR 

         

           1. KARNEVAL - pre spoluţitie s ostatnými, všeobecná skúsenosť hry a kreativity. 

      2. HRY S FORMOU , LÍNIAMI A FARBAMI - na uvedomelé bádanie vlastnej tvorivej a imaginárnej kapacity. 

     3. HRÁME SPOLU DIVADLO - pre  skúmanie, bádanie a spoznávanie dramaticko -  

   divadelných komunikatívnych prostriedkov. 

       4. HRAŤ SA SO SLOVAMI - k priblíţeniu sa verbálnej podobe reči originálnym a spontánnym spôsobom. 

     

           

O
k
ru

h
 

Oblasť Obsahové št. Výkonové štandardy Kompetencie Uč. zdroje 

     

 

Pmo 
Uplatnenie laterality v 

pohybe. 

Prejaviť v rôznych pohybových 

činnostiach vlastnú lateralitu. 

Psychomotor. 

Osobnostné 

Hudobné 

kreslo 

EHPS 

     

Pmo Manipulácia s náčiním. 
Manipulovať s rôznymi predmetmi , 

náčiním - zdvíhať, nosiť, podávať. 

Psychomotor. 

Osobnostné 

Cvičíme s 

malými 

deťmi riad. 

     
Pmo 

Základné polohy, 

postoje. 

Zaujať rôzne postavenia podľa 

pokynov. 

Psychomotor. 

Osobnostné 

Sadni si! 

EHPS 

     

Pmo Pracovné techniky. 
Zhotoviť výtvory rôznymi technikami 

/strihať, lepiť, tvarovať / 

Psychomotor. 

Kognitívne 

Kaţdé 

dieťa to 

zvládne 

     

Pmo 
Elementárne základy 

práce s počítačom. 

Zvládnuť na elementárnej úrovni prácu 

s počítačom. 

Učebné 

 Kognitívne 
  

     

Pmo  Pracovné návyky. 
Zachovať v pracovných a technických 

činnostiach návyky poriadku a čistoty. 

Psychomotor. 

Učebné 

Strašidla a 

pohádkové 

bytosti 

riad. 

     

Seo 
Analyticko- syntetické 

činnosti so slovami. 

Uplatňovať schopnosť analyticko - 

syntetickýcj hier a činností so slovami - 

rozlíšiť slabiku na začiatku slova.    AJ 

komunikovať vlastné poznatky. 

Kognitívne 

Komunikatívne 

Osobnostné 

Slovíčka v 

škatuli 

EHPS Na 

písmenká 

     

Seo 
Tvorivosť v rečovom 

prejave. 

Pouţívať synonymá /slová nerovnako 

znejúce s rovnakým významom /, 

krásny - nádherný / 

Komunikatívne 

Osobnostné 
  

     
Seo Spisovná reč. 

Uplatňovať spisovnú podobu 

materinského jazyka. 

Komunikatívne 

Osobnostné   

     

Seo 
Základné pravidlá 

kultúrneho správania. 

Uplatňovať a rešpektovať návyky 

kultúrneho správania a spoločenských 

pravidiel. 

Sociálne 

Osobnostné 
  

     

Pmo 
Základné grafické 

tvary. 

Znázorňovať graficky motivovaný pohyb 

vychádzajúci z ramenného kĺbu / krivky, 

slučky / 

Psychomotor. 

Osobnostné 

Učebné 

PL 

 

     

 

Kog 

Základné počtové 

úkony v číselnom 

rade. 

Vykonávať jednoduché operácie v 

číselnom rade od 1-10 / v spojitosti s 

manipuláciou s predmetmi alebo 

hračkami / 

Kognitívne 

 Učebné 

Veľká 

kniha 

škola hrou 

str.34.,128

. 
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Kog 
Plošná a priestorová 

tvorivosť. 

Zostaviť z paličiek útvary podľa 

predlohy alebo fantázie. 

Kognitívne 

 Učebné 

Veselé 

špáradielk

a Klbôčko 

EHPS 

     

Pmo 
Súlad pohybu, hudby 

a textu. 

Zladiť pohybovú a hudobnú stránku v 

hudobno - pohybovej hre. 
Psychomotor. 

Osobnostné   

     

Kog 
Priestorové 

geometrické tvary. 

Poznať , rozlíšiť, priradiť niektoré 

priestorové geom. tvary. 

Kognitívne  

Učebné 

Mestečko 

geom. 

tvarov 

     
Kog 

Rovinné geometrické 

tvary. 

Triediť a určiť niektoré rovinné 

geometrické tvary. 

Kognitívne 

Učebné   

     

Pmo 
Súlad pohybu, hudby 

a textu. 

Stvárniť hudobno - dramaticky textovú 

časť hry        . AJ Hlava, kolená, 

ramená...Head,arms,knees - 

prejavovať túžbu po aktivite, 

spolupracovať v nej. 

Psychomotor. 

Osobnostné 

Komunikatívne 

  

     

Pmo 

Farby, farebná 

rozmanitosť vo 

vlastných produktoch. 

Uplatňovať na základe vlastného 

pozorovania farebnú rozmanitosť vo 

výtvarných, pracovných produktoch. 

Psychomotor. 

Sociálne 

Učebné 

Strašidla a 

pohádkové 

bytosti 

riad. 

     

Seo 
Rozmanitosť ľudských 

vlastností. 

Hodnotiť a rozlišovať pozitívne i 

negatívne charakterové vlastnosti ľudí 

na základe reálnych i fiktívnych situácií 

.AJ Tvár:  Fase - reagovať slovne na 

otázky, inštrukcie 

Sociálne 

Komunikatívne 

Osobnostné 

Prosociáln

a výchova 

v MŠ. 

     

Seo 
Akceptácia názorovej 

odlišnosti. 

Prijať v rozhovore s inými deťmi 

názorovú odlišnosť, prijateľným 

spôsobom obhajovať svoje vlastné 

názory. 

Komunikatívne 

Osobnostné 
Tím EHPS 

     
Kog 

Rovinné geometrické 

tvary. 

Triediť a určiť niektoré rovinné 

geometrické tvary. 

Kognitívne 

 Učebné   

     

 

Kog 
Kultúrne dedičstvo, 

sviatky a ich oslavy. 
Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv. 

Sociálne 

Osobnostné 

Kognitívne   

     

Kog 
Umelecké stvárnenie 

preţívania sviatkov. 

Vyjadriť rôznymi umeleckými 

výrazovými prostriedkymi pocity, dojmy 

a záţitky z osláv. 

Osobnostné 

Komunikatívne 
  

     

Seo 
Kreslenie, maľovanie, 

modelovanie. 

Kresliť, maľovať, modelovať  podľa 

vlastnej fantázie , predstáv na tému. 

Osobnostné 

Psychomotor. 
  

     

Pmo 

Vyjadrenie charakteru 

piesne dramatickými 

výrazovými 

prostriedkami. 

Stvárniť detské piesne dramatickými 

výrazovými prostriedkami. 

Psychomotor. 

Osobnostné 

  

     

Pmo 
Tanec a pohybová 

improvizácia. 

Uplatňovať pohybové schopnosti v 

pohybovej improvizácii.      AJ Sing a 

song: Tri malé opice - vyjadriť 

hudobno - dramaticky pieseň. 

Psychomotor. 

Osobnostné 

Komunikatívne 

  

     

 

Pmo Rytmizácia piesní. 

Rytmizovať umelé piesne hrou 

prostredníctvom Orffovho 

inštrumentára. 

Psychomotor. 

Sociálne 

Osobnostné 

Čo hovorí 

hudba 

EHPS 
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Seo 

Umelecké stvárnenie 

obsahu literárnych a 

dramatických diel. 

Vyjadriť rôznymi umeleckými 

výrazovými prostriedkami / dramaticky / 

pocity a dojmy z rozprávok, príbehov a 

divadla. 

Osobnostné 

Psychomotor. 

  

     

Seo 
"Čítanie jednoduchého 

príbehu. 

"Čítať" kreslený príbeh a obrázkový 

seriál. 

Kognitívne 

Komunikatívne 
  

     

Seo 
Knihy, písmená a 

číslice. 
Prejaviť záujem o číslice. 

Učebné 

 Kognitívne 

Poznaj 

číslo domu 

EHPS 

Program 

na rozvoj 

kreativity 

     

Seo 
Detská ľudová a 

autorská próza. 

Počúvať s porozumením a 

cit.zaangaţovaním rozprávky a príbehy. 

Osobnostné 

 Učebné 
  

     

Seo Rôznorodosť hier. Chápať rôznorodosť hier. 

Sociálne 

Komunikatívne 

Osobnostné   

     

Seo Sociabilita  v hre 
Zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť 

spolupracovať v nej 

Osobnostné 

Sociálne 

Komunikačné 

      
Seo 

Voľná reprodukcia 

literárnych textov. 

Reprodukovať voľne ľudové a autorské 

rozprávky. 

Komunikatívne 

Osobnostné   

 

 

    

 

Pmo Pohyb v prírode. 
Otuţovať sa prostredníctvom vetra 

,snehu. 

Psychomotor. 

Sociálne   

     

Pmo Umelá lokomócia. 

Modifikovať pohyb v zmenených 

podmienkach, alebo v problémových 

situáciách. 

Psychomotor. 

Sociálne 

Učebné   

     

Seo Krásy prírody. 
Vyhľadávať zaujímavé pohľady na 

prírodné scenérie v okolí, vnímať ich 

krásu a čaro. 

Psychomotor. 

Kognitívne 

  

     

Kog 
Význam prírodneho 

prostredia 
 Poznať význam vody pre život 

človeka a živočíchov 

Učebné  

Kognitívne, 

Informačné 

 PL -Ako 

dobre v 

lese... 
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JAR A EŠTE VŠETKO NEPOZNÁME 
       

           MAREC 

         1. JAR NA LÚKE, V ZÁHRADE - pre pochopenie a rozvíjanie vzťahu k obklopujúcemu prírodnému  

     

  

                              prostrediu. 

       2. NA DVORE - k objavovaniu prostredia v ktorom ţijú. 

       3. V LESE - pre chápanie významu slova les a jeho dôleţitosti v ekosystéme. 

      4. PRI POTOKU - pre utváranie základov enviromentálneho cítenie. 

       

O
k
ru

h
 

Oblasť Obsahové št. Výkonové štandardy Kompetencie Uč. zdroje 

     

 

Pmo 
Základné lokomočné 

pohyby 

Napodobňovať pohyb v rôznych 

podmienkach./ s náčiním, na náradí / 

Psychomotor. 

Učebné 

Útek zo zoo 

EHPS 

     
Pmo Orientácia v priestore. 

Orientovať sa v priestore / vo vzťahu k 

vlastnej osobe / 

Psychomotor. 

Osobnostné   

     

Pmo Manipulácia s náčiním. 
Manipulovať s rôznymi predmetmi, 

náčiním / gúľať, pohadzovať / 

Psychomotor. 

Osobnostné 

Cvičíme s 

malými 

deťmi riad. 

     
Pmo Rovnováha. Vedieť udrţať rovnováhu. 

Psychomotor. 

Učebné 
Pohyb hrou 

     

Pmo 
Základné grafické 

tvary. 

Znázorňovať graficky motivovaný pohyb 

vychádzajúci z pohybu dlane a prstov   

/horný, dolný oblúk / 

Psychomotor. 

Osobnostné 
PL 

 

     

Seo 
Artikulácia hlások a 

hláskových skupín. 

Vedieť sluchom rozlišovať jednotlivé 

hlásky v slove, ich kvalitu a lokalizáciu. 

Komunikatívne 

Učebné 

Poznáš nás 

EHPS 

     

Seo 
Tvorivosť v rečovom 

prejave. 

Pouţívať antonymá / slová s 

protikladným významom - chudý - 

tučný, biely - čierny / 

Komunikatívne 

Učebné 

Povedz 

opak EHPS 

PL Veľká 

kniha škola  

hrou str. 

59.,104.,25. 

     

Seo 
Anylyticko-syntetiské 

činnosti so slovami. 

Uplatňovať schopnosť analyticko - 

syntetických hier a činností so slovami / 

rozlíšiť hlásku, slabiku na konci slova / 

Komunikatívne 

Učebné 

Slovíčka v 

škatuli 

EHPS 

     
Seo 

Aktívna slovná 

zásoba. 

Zmysluplne rozprávať o svojich 

záţitkoch, pocitoch, dojmoch. 

Komunikatívne 

Kognitívne   

     

Kog Číselný rad. 

Vykonávať jednoduché operácie v 

číselnom rade / usporiadať skupinu 

prvkov na základe dejovej postupnosti - 

Prvý, posledný, pred, za / 

Kognitívne  

Učebné  

Hladné 

šteniatka 

Veselé 

zvieratká 

EHPS 

     

Kog 
Plošná a priestorová 

tvorivosť. 

Zostaviť z puzzle obrazce, útvary podľa 

predlohy a slovných inštrukcií. 

Kognitívne  

Učebné  

PL Veľká 

kniha škola 

hrou str. 160 

     

 

Kog 
Triedenie podľa 

kritérií. 

Triediť predmety podľa tvaru, veľkosti, 

farby. 

Kognitívne 

 Učebné  

Kto vie 

počítať ďalej 

EHPS 

     

Kog 

Triedenie a 

usporiadanie podľa 

kritérií. 

Triediť, usporiadať predmety do 

tabuliek s určitým záhlavím  / v rade je 

daná farba, v stĺpci tvar / 

Kognitívne 

 Učebné  

Poloţ kvet 

na miesto 

EHPS 
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Pmo 
Súlad pohybu, hudby 

a textu hry. 
Zladiť pohybovú a hudobnú stránku v 

hudobno - pohybovej hre. 

Psychomotor. 

Osobnostné 
  

     

Pmo 

Farby, farebná 

rozmanitosť vo 

vlastných produktoch. 

Uplatňovať individuálne farebné 

videnie. 

Osobnostné 

Psychomotor. 

Veľká kniha 

pre 

najmenších 

     

Seo Kreslenie, maľovanie. Kresliť, maľovať zvieraciu postavu. 
Osobnostné 

Psychomotor. 

Výtvarné 

práce s 

pohádkami 

     
Seo Modelovanie. Modelovať zvieraciu postavu. 

Učebné 

Psychomotor.   

     

Seo 
Plošné a priestorové 

výtvarné stvárňovanie. 

Plošne a priestorovo zobraziť  zvieraciu 

postavu. 

Učebné 

Psychomotor. 

Osobnostné 

Výtvarné 

práce s 

pohádkami 

     

Pmo 
Počúvanie piesní a 

hudby. 

Počúvať detské hudobné skladby s 

citovým zaangaţovaním. 
Psychomotor. 

Osobnostné   

     

Pmo 
Tanec a pohybová 

improvizácia. 

Uplatňovať získané schopnosti v 

pohybovej improvizácii .Aj Mc Donald -  

prejaviť túžbu po aktivite, 

zapamätaní si. 

Psychomotor. 

Osobnostné 

  

     

Pmo 

Rytmizácia hrou na 

telo pri postojoch, 

chôdzi, behu.. 

Rytmizovať samostastne hrou na telo 

2/4, 3/4 takt pri rôznych postojoch, 

chôdzi, behu. 

Psychomotor. 

Sociálne 

Osobnostné   

     

 

Seo Tvorivosť v hre. Uplatňovať tvorivosť v hre. 
Kognitívne 

Osobnostné   

     

Seo 

Rytmizácia hrou na 

telo pri postojoch, 

chôdzi, behu.. 

Reprodukovať voľne príbehy. 
Komunikatívne 

učebné 
  

     

Seo 

Umelecké stvárnenie 

obsahu lit.a dramat. 

diel. 

Vyjadriť dramaticky dojmy z príbehov. 
Osobnostné 

učebné 
  

     
Seo 

Prednes literárnych 

útvarov 

Zapamätať si a prednášať krátke 

literárne útvary. 

Komunikatívne 

Učebné   

     

Seo 
Plánovanie, realizácia 

a hodnotenie hry. 
Plánovať, realizovať a hodnotiť hru. 

Kognitívne 

Sociálne 

Osobnostné   

     

Kog Kvety. Poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety. 

Učebné 

Komunikatívne 

Kognitívne 

Poznaj 

kvietok, Na 

záhradníka, 

Na kvety 

EHPS 

     

Kog Starostlivosť o rastliny. 
Uvedomiť si a vedieť zdôvodniť význam 

starostlivosti o rastliny. 

Učebné 

Komunikatívne 

Kognitívne 

Záhradník 

EHPS 

     

Kog 
Význam prírodného 

prostredia. 

Zdôvodniť význam prírodného 

prostredia na základe pozorovania a 

záţitkov z prírody. 

Kognitívne 

 Učebné 

Informačné 

Komunikatívne   

     

 

Kog Domáce zvieratá. 

Poznať, rozlíšiť a určiť na záklde 

priameho alebo sprostredkovaného 

pozorovania niektoré domáce zvieratá.    

AJ Na farme:  On farm - viesť aktívny 

dialóg. 

Kognitívne 

 Učebné 

Informačné 

Komunikatívne 

Kto ţije v 

domčeku, 

Čo k čomu 

patrí EHPS 
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Kog Zvieratá a ţivočíchy. 

Poznať, rozlíšiť a určiť na záklde 

priameho alebo sprostredkovaného 

pozorovania niektoré lesné zvieratá.   

AJ Lesné zvieratá: Wild animals - 

používať slovnú zásobu v 

situačných hrách. 

Kognitívne 

 Učebné 

Informačné 

Komunikatívne 

  

     

 

Kog Domáce zvieratá. 
Zdôvodniť úţitok niektorých domácich 

zvierat. 

Komunikatívne 

Kognitívne  

Učebné 

Na 

zvieratká, 

zázračná 

škatuľa 

EHPS 

     
Kog Zvieratá a ţivočíchy. Zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši. 

Osobnostné 

Komunikatívne   

     

Kog Zvieratá a ţivočíchy. 

Poznať, rozlíšiť a určiť na základe 

piameho alebo sprostredkovaného 

pozorovania vtáky a voľne ţijúce 

ţivočíchy.  AJ Hmyz : Bugs vytvárať 

pozitívny vzťah k cudziemu jazyku. 

Učebné 

Informačné 

Komunikatívne 

  

     

Kog 
Rastlinná a ţivočíšna 

ríša. 

Určiť niektoré pozorovateľské spojitosti 

medzi rastlinnou a ţivočíšnou ríšou. 

Učebné 

Informačné 

Komunikatívne 

Školská 

záhrada 

EHPS 

     
Pmo Pohyb v prírode. 

Zvládnuť turistickú vychádzku do 

blízkeho okolia. 

Psychomotor. 

Informačné   

     

Seo 
Hodnotenie 

prírodného prostredia. 

Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a 

jedinečnosť. 

Osobnostné 

Komunikatívne 
  

     

Seo 
Hodnotienie 

prírodného prostredia. 
Hodnotiť prírodné prostredie. 

Komunikatívne 

Osobnostné 

Na obláčiky 

EHPS 

     

Pmo 
Výtvarná, pracovná a 

technická tvorivosť. 

Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť 

pri vytváraní produktov prostredníctvom 

vyuţitia rôznych pracovných a 

výtvarných techník. 

Psychomotor 

Osobnostné 

Komunikatívne 

200 

výtvarných 

techník 

     

Pmo 
Ochranárske postoje k 

prírode. 

Rozprávať pocity, záţitky, dojmy zo 

starostlivosti o prírodu a zobraziť ich. 

Psychomotor. 

Komunikatívne 

Osobnostné   

     

Kog Ročné obdobia. 
Poznať javy, ktoré súvisia s ročným 

obdobím. 

Kognitívne 

 Učebné 

Informačné   

     

Kog 
Význam prírodného 

prostredia. 

Poznať základné životné potreby 

živočíchov. 

Kognitívne 

 Učebné 

Informačné    

     

Kog Stromy a kríky. 
Poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky 

a zdôvodniť ich odlišnosť. 

Kognitívne 

 Učebné 

Ako dobre v 

lese je ...PV 

01/02 máj 

str.30 
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JAR A EŠTE VŠETKO NEPOZNÁME 

           APRÍL 

         

           1. BEZPEČNOSŤ NA CESTE - pre výchovu k dopravnej disciplíne. 

       2. DOPRAVNÉ ZNAČKY - pre výchovu k dodrţiavaniu pravidiel cestnej premávky. 

      3. ULICA, IHRISKO  - pre uvedomenie si rizík ohrozenia ţivota, ako im  predchádzať. 

     4. POLÍCIA, HASIČI - pre upevnenie dôvery v otázkach poskytovania pomoci ľuďom. 

      

           

           

O
k
ru

h
 

Oblasť Obsahové št. Výkonové štandardy Kompetencie Uč. zdroje 

     

 

Kog 
Bezpečnosť cestnej 

premávky. 

Zdôvodniť význam dodrţiavania 

pravidiel cestnej premávky vzhľadom 

na bezpečnosť. 

Kognitívne  

Učebné 

Komunikatívne 

Veselá 

ulica,Mest

ská 

doprava  

EHPS 

     

Kog 
Bezpečnosť cestnej 

premávky. 

Poznať základné dopravné značky a 

svetelné signály , riadiť sa podľa nich. 

Kognitívne 

Komunikatívne 

Učebné 

Dopravný 

stráţnik 

EHPS 

     

Kog 
Bezpečnosť cestnej 

premávky. 

Prechádzať bezpečne cez cestu pod 

vedením starších osôb. 

Kognitívne  

Učebné 

Komunikatívne 

Na 

autá,Na 

kriţovatke 

EHPS 

     

Kog 

Riešenie krízových 

situácií ohrozujúcich 

zdravie. 

Privolať pomoc dospelého v krízových 

situáciách, v ktorých je ohrozené jeho 

zdravie, prípadne zdravie iných. 

Komunikatívne 

Osobnostné 

Kognitívne 

 Učebné 

Program 

na 

rozvíjanie 

kreativity 

str. 302 - 

327 

     

Kog Ochrana proti drogám. 

Uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu s 

neznámimi osobami /odmietnuť 

sladkosti od neznámych osôb / 

Kognitívne  

Učebné  

Informačné   

     

Kog 
Bezpečnosť cestnej 

premávky. 

Prakticky uplatňovať základné pravidlá 

bezpečnosti pri chôdzi na ulici, 

vozovke, na kriţovatke. 

Kognitívne  

Učebné 

Doprasvná 

výchova v 

MŠ, 

Škôlkárik - 

dopr. 

výchova 

     

Kog 
Bezpečnosť cestnej 

premávky. 

Uplatňovať zásadu " vidieť a byť 

videný" / význam farebného oblečenia 

detí / 

Kognitívne  

Učebné 

Veľká 

kniha pre 

predškolák

ov 

     
Pmo 

Základné polohy, 

postoje a pohyby. 

Poznať názvy základných polôh, 

postojov a pohybov. 

Psychomotor. 

Učebné   

     

Pmo 

Pravidlá, 

rešpektovanie a 

spolupráca. 

Dodrţiavať zvolené pravidlá, 

spolupracovať, rešpektovať ostatných. 

Psychomotor. 

Sosciálne 

Osobnostné   

     
Pmo Manipulácia s náčiním. 

Manipulovať s rôznymi predmetmi, 

odráţať, kopať. 

Psychomotor 

Osobnostné   

     

Pmo Pracovné návyky. 
Zachovať v pracovných a technických 

činnostiach návyky poriadku a čistoty. 

Psychomotor. 

Osobnostné 

Sociálne  

Učebné   
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Pmo Technická tvorivosť. 

Zhotoviť výtvory zo skladačiek a 

stavebníc z rôzneho materiálu 

postupne od najväčších dielcov aţ po 

drobné dieliky. 

Psychomotor. 

Učebné Sociálne 

  

     

Seo 
Tvorivosť v rečovom 

prejave. 

Vytvárať hononymá / slová rovnako 

znejúce, ale s rozličným významom  / 

Kohútik - kohútik / 

Osobnostné 

Komunikatívne 

Učebné 

Popletené 

slová 

EPHS 

     

Seo 
Artikulácia hlások a 

hláskových skupín. 

Vyslovovať správne a zreteľne všetky 

hlásky a hláskové skupiny . AJ 

Napodobňovať hovorený text. 

Osobnostné 

 Učebné 

  

     

Seo 
Zmysluplnosť 

rečového prejavu. 

Uplatniť aktívnu slovnú zásobu 

vzhľadom na obsahový kontext / 

zmysluplne rozprávať o svojich 

záţitkoch, dojmoch. / 

Komunikatívne 

Osobnostné 

Sociálne  
  

     

Seo Sebahodnotenie. 
Hodnotiť svoje vlastné schopnosti v 

rôznych činnostiach 
Osobnostné 

Sociálne   

     

Seo Sebaregulácia. 

Prejaviť sebareguláciu v hrách a iných 

aktivitách - konať s ohľadom na seba a 

druhých. 

Osobnostné 

Sociálne 
  

     

 

Kog Dopravné prostriedky. 

Poznať, rozlíšiť a triediť dopravné 

prostriedky podľa miesta pohybu. / 

zem, voda, vzduch /   AJ Doprava: 

Traffic -  pomenovať veci a činnosti, 

viesť aktívny dialóg. 

Kognitívne 

 Učebné  

Informačné 

Program 

na 

rozvíjanie 

kreativity 

str. 331 - 

355 

     

Kog Cesty v rovine. 
Znázorňovať a porovnávať cesty v 

rovine / krátke, dlhé / 

Kognitívne 

 Učebné  

Labyrint 

dopravy 

EHPS 

     

Kog 
Orientácia pomocou 

šípok. 

Zaznamenať pohyb pomocou šípok z 

jedného miesta na iné. 

Kognitívne  

Učebné 

Psychomotor.   

     

Kog 

Základné počtové 

úkony v číselnom 

rade. 

Priradiť číslo k danému počtu 

predmetov od         1 - 10 / nie číslicu / .   

AJ Vlak, lietadlá, kolobežka: Train, 

plane, scooter - uplatňovať 

samostatnú rečovú aktivitu. 

Kognitívne 

 Učebné 

  

     

Kog 

Neslovné reakcie / 

pohyby, gestá, mimika 

/ 

Reagovať neslovne na otázky a 

pokyny. 

Osobnostné 

Komunikatívne 

Učebné   

     

Kog 
Aktívna slovná 

zásoba. 

Reagovať slovne na jednoduché otázky 

jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou 

alebo jednoduchou frázou.  

Komunikatívne 

Osobnostné 

  

     

Seo 
Orientácia v emóciách 

iných osôb. 

Rozlišovať pozitívne i negatívne emócie 

druhých osôb. 

Osobnostné 

Sociálne 
  

     

Seo Riešenie konfliktov. 

Nenásilne riešiť konflikt s iným 

dieťaťom / deťmi, dohodnnúť sa na 

kompromise. 

Sociálne 

Osobnostné  
  

     

 

Seo 
Knihy, písmená, 

číslice. 
Prejaviť záujem o číslice. Kognitívne 
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Pmo 
Kreslenie, maľovanie, 

modelovanie. 

Kresliť, maľovať, modelovať v rôznych 

polohách / kľak,ľah, stoj, sed /.  AJ 

Traffic - utvrdiť nové slovné 

spojenia, komunikatívne výrazy a 

pokyny. 

Psychomotor. 

Komunikatívne 

Osobnostné 

365 

nápadov 

     
Seo 

Prednes literárnych 

útvarov. 

Zapamätať si a prednášať krátke 

literárne útvary. 

Komunikatívne 

Učebné 
  

     

Seo 

Čítanie a písanie 

jednoduchého 

príbehu. 

Písať obrázkový list. 
Kognitívne  

Učebné 
  

     
Seo Kompozičné celky. 

Tvoriť s vyuţitím fantázie kompozičné 

celky. 

Psychomotor. 

Osobnostné   

     

Seo 

Detská, ľudová a 

autorská poézia a 

próza. 

Počúvať s porozumením a citovým 

zaangaţovaním rozprávky. 
Učebné  

  

     
Pmo 

Reakcia na zmenu 

tempa hudby. 

Pohotovo reagovať na zmenu tempa 

hudobného sprievodu. 

Psychomotor. 

Osobnostné   

     

Seo Rytmizácia piesní. 

Rytmizovať umelé piesne 

prostredníctvom Orffovho 

inštrumentára. 

Psychomotor. 

Učebné 

Čo hovorí 

hudba, 

Poskladaj, 

pomenuj a 

predveď, 

Orchester 

EHPS 

     

Seo Spev piesní. 

Spievať v rozsahu kvinty - sexty / c1 - 

g1 / s radosťou a primerane charakteru 

piesne. 

Osobnostné 

Komunikatívne 

Učebné   

     

 

Pmo 
Pohyb s rôznymi 

pomôckami. 

Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi 

prírodnými alebo umelými prekáţkami. 
Psychomotoriské 

Osobnostné   

     

Seo 
Ochranárske postoje k 

prírode. 

Prejaviť vzťah a ochranárske postoje 

k životnému prostrediu. 

Osobnostné 

Sociálne Učebné 

Zbieranie 

odpadkov 

EHPS 

     

Seo 
Hodnotenie 

prírodného prostredia. 
Pozorovať krásu prírody. 

Osobnostné 

Učebné 
  

     

Seo 
Hodnotenie 

prírodného prostredia. 
Hodnotiť prírodné prostredie. 

Komunikatívne 

Osobnostné 

 Učebné   

     

 

   
       

    
      

    
      

   
        

 

 

 

 

 

 

 
       



                                                                                                                                          Čo šumí strom              
 

JAR A EŠTE VŠETKO NEPOZNÁME 

           MÁJ 

         

           1. NAŠA RODINA - pre pochopenie štruktúry a funkcie rodiny. 

       2. ČÍM BUDEM, AŢ VYRASTIEM - na pochopenie a uvedomenie si významu práce a jej výsledkov. 

     3. MOJA MAMA - pre spolucítenie sviatku, oslavy. 

       4. MÔJ OTEC - pre pochopenie úlohy /roly / otca v rodine. 

       

           

           

O
k
ru

h
 

Oblasť Obsahové št. Výkonové štandardy Kompetencie Uč. zdroje 

     

 

Kog Rodina a jej členovia. 

Rozlíšiť a pomenovať členov rodiny.     

AJ Rodina: Family - komunikovať 

jednoduchými vetnými 

konštrukciami v cudzom jazyku. 

Kognitívne Učebné  

Komunikatívne 

Škôlkárik - 

rodina 

     

Kog 
Postoje k členom 

rodiny. 

Zaujať postoj k členom rodiny, vrátane 

novonarodeného člena rodiny a vyjadriť 

ho prostredníctvom rôznych 

umeleckých prostriedkov 

Osobnostné 

Komunikatívne 

Psychomotor. 

  

     
Kog Rodina a jej členovia. 

Poznať a zdôvodniť postavenie otca v 

rodine. 

Osobnostné  

Učebné   

     
Kog 

Postoje k členom 

rodiny. 
Poznať tradície a hodnoty rodiny. 

Kognitívne 

Osobnostné   

     

Seo 
Tvorivosť v rečovom 

prejave. 

Vytvárať rýmy.     AJ Precvičiť v 

rýmoch rôzne gramatické štruktúry. 

Komunikatívne 

Učebné 
  

     

Pmo Manipulácia s náčiním. 
Manipulovať s rôznymi predmetmi / 

driblovať, balansovať /  

Psychomotor. 

Osobnostné 

Cvičíme s 

malými 

deťmi riad. 

     
Pmo Základné pohyby. 

Pohybovať sa okolo osi vlastného tela / 

kotúle /. 

Psychomotor. 

Osobnostné   

     

Pmo Manipulácia s náčiním. 

Manipulovať s rôznymi predmetmi, 

náčiním / rukami, nohami / odráţať, 

kopať. 

Psychomotor. 

Osobnostné 
  

     
Pmo Pracovné návyky. Zvládnúť návyky správneho stolovania. 

Psychomotor. 

Osobnostné   

     

Pmo 
Základné grafické 

tvary. 

Znázorňovať graficky motivovaný pohyb 

vychádzajúci z pohybu dlane a prstov / 

leţatá osmička /. 

Psychomotor. 

PL 

     

Pmo Pracovné techniky. 
Zhotoviť výtvory z rôzneho materiálu, 

rôznymi technikami. 

Psychomotor. 

Osobnostné 

Výtvarné 

nápady na 

prázdniny 

1. tr. 

     

Seo 
Analyticko - syntetické 

činnosti so slovami. 

Uplatňovať schopnosť analyticko - 

syntetických hier a činností so slovami / 

rozlíšiť hlásku na začiatku, konci slova / 

Komunikatívne 

Učebné 

Hlásky v 

obrázkoch 
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Seo 
Aktívna slovná 

zásoba. 

Uplatniť aktívnu slovnú zásobu 

vzhľadom na obsahový kontext / 

zmysluplne rozprávať o svojich 

záţitkoch, pocitoch, dojmoch / 

Komunikatívne 

Osobnostné 

  

     

Seo 
Vlastná jedinečnosť a 

jedinečnosť iných. 

Uvedomiť si a uplatniť vlastnú 

jedinečnosť a vlastné nápady so 

zreteľom na jedinečnosť iných detí v 

skupine. 

Osobnostné 

Sociálne 

Komunikatívne 
  

     

Seo Sebaregulácia. 

Prejaviť sebareguláciu v hrách a iných 

aktivitách - konať s ohľadom na seba a 

druhých. 

Sociálne 

Komunikatívne 

Osobnostné   

     

 

Kog Ľudské činnosti. 

Poznať, slovne opísať rozmanité ľudské 

činnosti.      AJ Práca rodičov: 

Working parents -  rozvíjať a 

upevňovať komunikatívne výrazy a 

pokyny. 

Učebné 

Komunikatívne Na 

remeselník

ov EHPS 

     

Kog 
Umelecké stvárnenie 

ľudských činností. 

Umelecky stvárniť rozmanité ľudské 

činnosti. 

Osobnostné 

Komunikatívne 

Psychomotor.   

     

Kog 
Ľudské činnosti a ich 

stvárnenie. 

Poznať a v hrách napodobniť prácu 

rodičov. 

Komunikatívne 

Učebné 

 Osobnostné   

     

Kog Význam práce. 
Pochopiť význam práce na základe 

rozmanitých pracovných činností. 

Učebné 

Komunikatívne 

Psychomotor.   

     

Kog 

Priraďovanie, 

triedenie, 

usporadúvanie, podľa 

kritérií. 

Priradiť, triediť a usporiadať predmety 

podľa určitých kritérií / farba, tvar, 

veľkosť /   AJ House - Furniture: Dom 

- Nábytok - zdokonaľovať 

výslovnosť a gramatiskú správnosť 

hovorených prejavov. 

Učebné  

Kognitívne 

Komunikatívne 

Popoluška, 

Oblečieme 

bábiku 

EPHS 

     

Kog 

Priraďovanie, 

triedenie, 

usporadúvanie podľa 

kritérií. 

Určiť rovnaké alebo rozdielne mnoţstvo 

prvkov v skupine. 

Kognitívne 

 Učebné  

Komunikatívne 
  

     

 

Seo 
Kreslenie, maľovanie, 

modelovanie. 

Kresliť, maľovať, modelovať ľudskú 

postavu. 
Psychomotor. 

  

     
Kog Sviatky a ich oslavy.. 

Poznať význam sviatku, aktívne sa 

zúčastniť na príprave. 

Kognitívne 

Osobnostné   

     

Seo 
Plošné a priestorové 

výtvarné stvárňovanie. 

Plošne a priestorovo zobraziť ľudskú 

postavu. 

Psychomotor. 

Osobnostné 
  

     

Seo 
Hodnotiace postoje k 

umeleckým dielam. 

Vnímať a pozorovať krásu umeleckých 

diel. 

Osobnostné  

Učebné 
  

     

Pmo 

Umelecké stvárnenie 

pocitov z počúvania 

hudby. 

Stvárniť pocity z počúvania hudby aj 

inými umeleckými výrazovými 

prostriedkami / výtvarnými, 

dramatickými /. 

Osobnostné 

Komunikatívne 

Psychomotor. 
  

     

 

Seo 
Tanec a pohybová 

improvizácia. 

Uplatňovať tanečné prvky / cvalové 

poskoky, poskočný krok, otočky, úklony 

/ 

Psychomotor. 

Osobnostné 
  

     



                                                                                                                                          Čo šumí strom              
 

Seo Spev piesní. 

Spievať v rozsahu kvinty - sexty s 

radosťou a primerane charakteru 

piesne. 

Osobnostné 

Komunikatívne 

Učebné   

     

Seo 

Čítanie a písanie 

jednoduchého 

príbehu. 

Prejaviť záujem o písmená.. 
Komunikatívne 

Učebné 
  

     
Seo 

Prednes literárnych 

útvarov. 
Zapamätať si krátke literárne útvary. 

Učebné Kognitívne 

Komunikatívne   

     

Seo 

Čítanie a písanie 

jednoduchého 

príbehu. 

Písať obrázkový list. 
Komunikatívne 

Učebné 
  

     
Seo Emocionalita v hre. Prejavovať radosť z hry. 

Osobnostné 

Sociálne   

     

 

Kog Starostlivosť o prírodu. 
Poznať najdôležitejšie podmienky na 

život. 

Kognitívne 

Učebné   

     

Kog Ochranárske postoje. 
Prejaviť vzťah a ochranárske postoje 

k prírodnému prostrediu. 

Kognitívne 

Psychomotor. 
  

     

Kog Kvety. Prehlbovať poznatky o kvetoch. 

Kognitívne 

Učebné 

Informačné   
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LETO A ŠŤASTNÉ DETI 

           JÚN 

         

           1. LETO - pre rozvoj kapacity vnímania konštantných rytmov prírody. 

       2. NÁVŠTEVA ZOO - pre obohatenie detského poznania o zvieratách. 

       3. LETNÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA - na podporovanie zdravého ţivotného štýlu pri realizovaní rôznych  

     

 

                                                  športov 

       4. LÚČIME SA ŠKÔLKA -pre úprimné / príjemné / strávenie prázdnin. 

      

O
k
ru

h
 

Oblasť Obsahové št. Výkonové štandardy Kompetencie 
Uč. 

zdroje 

     

 

Pmo 

Pravidlá, 

rešpektovanie a 

spolupráca. 

Dodrţiavať zvolené pravidlá, 

spolupracovať, rešpektovať ostatných.            

AJ  Používať slovnú zásobu v 

situačných hrách. 

Psychomotor. 

Osobnostné 

 Sociálne 

Triafame 

farebné 

kolky 

EHPS 

     

Pmo 
Pohzb ako prostriedok 

upevňovania zdravia. 

Zaujať adekvátne postoje k pohybu a 

športovým aktivitám. 

Osobnostné  

Sociálne 

Psychomotor. 
  

     

Kog Druhy športov. 

Poznať rôzne druhy športov 

prostredníctvom ich vykonávania.      

AJ Summer sport: Letný šport - 

primerane používať slovné druhy / 

podst.mená, slovesá /  Aktívne 

používať vetné modely. 

Kognitívne 

 Učebné 

Psychomotor. 

  

     

Kog Športová olympiáda. 
Zúčastniť sa aktívne na príprave 

športovej olympiády. 

Osobnostné  

Sociálne 

Psychomotor.   

     

Kog 
Zásady ochrany 

vlastého zdravia. 
Dodrţiavať zásady ochrany zdravia. 

Osobnostné 

Psychomotor. 

 Učebné   

     

Kog 
Moţnosti poškodenia 

zdravia. 

Rozlíšiť príčiny moţného 

nebezpečenstva a poškodenia zdravia 

pri zakázanej manipulácii s niektorými 

predmetmi / ostré predm., zápalky, 

lieky, čist.prostried. 

Učebné 

 Informačné 

Kognitívne 

Komunikatívne 
  

     
Pmo 

Manipulácia s 

predmetmi. 

Manipulovať s rôznymi predmetmi, 

náčiním / driblovať, balansovať / 

Psychomotor. 

Osobnostné   

     
Pmo 

Pohyb ako prostriedok 

upevňovania zdravia. 

Zaujať adekvátne postoje k pohybu a 

športovým aktivitám. 

Psychomotor. 

Osobnostné    

     

 

Seo 
Pasívna a aktívna 

slovná zásoba. 

Rozširovať si aktívnu a pasívnu slovnú 

zásobu.  AJ Test - fixovať lexikálne 

jednotky. 

Komunikatívne 

Osobnostné 

Minútové 

príbehy 

EPHS 

     
Seo Spisovná reč. 

Uplatňovať spisovnú podobu 

materinského jazyka. 

Komunikatívne 

Osobnostné   

     

Pmo 
Základné grafické 

tvary 

Znázorniť graficky zaznamenaný pohyb 

vychádzajúci z pohybu dlane 

a prstov/fiktívne písmo/  

Psychomotor.  

Osobnostné 
  

     

 

Kog 
Plošná a priestorová 

tvorivosť. 

Zostaviť z puzzle obrazce podľa 

predlohy a slovných inštrukcií. 

Kognitívne Učebné 

Psychomotor. 
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Kog 

Základné počtové 

úkony v číselnom rade 

od 1 - 10. 

Vykonávať jednoduché operácie v 

číselnom rade od 1 - 10 / v spojitosti s 

manipuláciou s predmetmi alebo 

hračkami /. 

Kognitívne   

Učebné 

Kocka a 

karty 

EHPS 

     

Kog 

Priestorové 

geometrické tvary / 

guľa, kocka, kváder, 

valec / 

Triediť a určiť niektoré priestorové 

geom.tvary. 

Kognitívne  

Učebné  

Čísla, 

tvary, 

písmená 

EHPS 

     

Seo 
Orientácia v emóciách 

iných osôb. 

Rozlišovať pozitívne i negatívne emócie 

druhých ľudí. 

Osobnostné 

 Sociálne 
  

     

Seo 
Akceptácia názorovej 

odlišnosti. 

Prijať v rozhovore s inými deťmi 

názorovú odlišnosť, prijateľným 

spôsobom obhajovať svoje vlastné 

názory. 

Sociálne  

Osobnostné 

Prosociál

na 

výchova 

v MŠ 

riad. 

     

Seo 
Otvorená 

komunikácia. 

Komunikovať otvorene bez bariér a 

predsudkov.          AJ Summer: Leto - 

odpovedať na jednoduché otázky, 

pomenovať veci, zvieratá, ich 

vlastnosti, dej, činnosti. 

Sociálne  

Osobnostné 

Komunikatívne 

  

     

 

Pmo 
Kreslenie, maľovanie, 

modelovanie. 

Kresliť, maľovať, modelovať zvieraciu 

postavu. 

Psychomotor. 

Osobnostné 

Výtvarné 

námety 

pro 

čtvero 

ročních 

období 

     

Pmo 
Plošné a priestorové 

výtvarné stvárňovanie. 

Plošne a priestorovo zobrazovať 

zvieraciu postavu. 

Psychomotor. 

Osobnostné 
  

     

Pmo Výtvarné techniky. 
Pouţívať tvorivo rôzne výtvarné 

techniky. 

Psychomotor. 

Osobnostné 

Učebné 

Veľká 

kniha pre 

najmenší

ch 

     

Pmo 
Počúvanie piesní a 

hudby. 

Počúvať detské hudobné skladby s 

citovým zaangaţovaním. 

Osobnostné  

Komunikatívne 

Učebné   

     

Pmo Hudobná tvorivosť. 
Vyjadriť charakter piesne hrou na 

detských hudobných nástrojoch. 

Psychomotor. 

Osobnostné 
  

     

Seo 
Písanie jednoduchého 

príbehu. 
Písať obrázkový list. 

Psychomotor. 

Osobnosnté 
  

     
Seo 

Knihy, písmená a 

číslice. 
Prejaviť záujem o písmená a číslice. 

Kognitívne  

Učebné   

     

 Seo 
Vyjadrovanie pocitov a 

dojmov. 

Vyjadriť výtvarne  pocity a dojmy zo  

Slávnostnej akadémie / rozlúčka 

predškolákov  

Osobnostné 

Učebné 

  

     

Seo 
Základné pravidlá 

kultúrneho správania. 

Vnímať s citovým zaangaţovaním 

slávnostnú akadémiu predškolákov. 

Osobnostné  

Sociálne  
  

     

 

Kog Ročné obdobia. 
Rozlíšiť podľa typických znakov ročné 

obdobia. 

Kognitívne 

Učebné 

Informačné 

Ako 

dobre v 

lese je,... 
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Kog Počasie. 
Poznať, rozlíšiť, opísať prírodné javy 

ovplyvnené počasím. 

Kognitívne 

 Učebné   

     

Kog Zvieratá a ţivočíchy. 

Poznať, zdôvodniť a určiť na základe 

priameho alebo sprostredkovaného 

pozorovania niektoré exotické zvieratá.  

AJ ZOO - rozširovať samostatnú 

rečovú aktivitu. 

Kognitívne  

Učebné  

Informačné 

Škôlkárik 

- 3 Útek 

zo zoo 

EHPS 

     

Kog Zvieratá a ţivočíchy. 
Poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z 

dotýkania sa neznámych zvierat. 

Kognitívne  

Učebné  

Informačné 

Čo je to 

EHPS 

     

Pmo 
Ochranárske postoje k 

prírode. 

Rozprávať pocity, záţitky, dojmy zo 

starostlivosti o prírodu a zobraziť ich. 

Osobnostné 

Komunikatívne 

Psychomotor.   

     

Pmo 
Ochranárske postoje k 

prírode. 

Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k 

prírodnému prostrediu a stvárniť ich 

prostredníctvom rôznych umeleckých 

výrazových prostriedkov. 

Osobnostné 

Komunikatívne  

  

     
Kog Zvieratá a ţivočíchy. Zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši. 

Kognitívne 

Osobnostné   

     

Kog Zvieratá a ţivočíchy. 

Poznať rozdiely v prírodných 

prostrediach a živočíchov v nich sa 

vyskytujúcich. 

Kognitívne  

Učebné 

 Informačné   

     

Kog Liečivé rastliny. 
Poznať,rozlíšiť a určiť niektoré 

liečivé rastliny. 

Kognitívne  

Učebné  

Informačné   

     
Kog Prírodné javy. 

Sledovať rôzne javy a úkazy v 

prírode. 

Informačné 

 Učebné   

     

Kog Zvieratá a ţivočíchy. 
Poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z 

dotýkania sa neznámych zvierat. 

Učebné  

Informačné 

Komunikatívne   
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LETO A ŠŤASTNÉ DETI 
       

           JÚL 

         

           1. RADOSTI LETA - pre podporovanie vzájomného kooperovania medzi deťmi. 

      2. POĎME DO PRÍRODY - k objavovaniu prírodného prostredia. 

       3. LETNÉ ŠPORTY - motorika ako percepčná skúsenosť. 

       4. HURÁ NA PRÁZDNINY - všeobecná skúsenosť hry a kreativity. 

       

O
k
ru

h
 

Oblasť Obsahové št. Výkonové štandardy Kompetencie 
Uč. 

zdroje 

     

 

Pmo 
Grafomotorika. 

Kresliť veľkými grafickými pohybmi. 

Psychomotor. 

Učebné   

     

Pmo Grafomotorika. 

Drţať správne grafický materiál a 

pouţívať primeranú intenzitu tlaku na 

podloţke. 

Psychomotor. 

Sociálne 
  

     
Pmo Pracovné návyky. 

Zvládnuť sebaobsluţné činnosti a 

návyky správneho stolovania. 

Psychomotor. 

Sociálne   

     

Pmo 
Základné pohyby. 

Pohybovať sa okolo osi vlastného tela./  

obraty, kotúle / 

Psychomotor. 

Učebné   

     

Seo 
Obhajovanie vlastného 

stanoviska v konflikte. 
Obhajovať nenásilne svoje stanovisko. 

Osobnostné  

Sociálne 

  

     

 

Kog Farby. 
Priradiť, rozoznať a pomenovať farby 

na obklopujúcich reáliách. 

Kognitívne 

 Učebné   

     
Kog 

Počúvanie s 

porozumením. 
Počúvať s porozumením. 

Osobnostné 

Kognitívne   

     

Kog 

Priraďovanie, 

triedenie, 

usporadúvanie podľa 

kritérií. 

Určiť rovnaké alebo rozdielne mnoţstvo 

prvkov v skupine 

Kognitívne 

 Učebné 

  

     
Kog 

Rovinné geometrické 

tvary. 

Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť a určiť 

niektoré rovinné geom. tvary. 

Kognitívne 

 Učebné   

     

Kog 

Neslovné reakcie / 

pohyby, gestá, mimika 

/ 

Reagovať neslovne na otázky a 

pokyny. 

Osobnostné  

 Sociálne 
  

     
Seo 

Otvorená 

komunikácia. 

Komunikovať otvorene, bez bariér a 

predsudkov. 

Komunikatívne 

Sociálne   

     

 

Kog Hračky a predmety. 
Vnímať rôznorodosť hračiek a 

predmetov vo svljom okolí. 

Kognitívne 

 Učebné   

     

Seo 
Plánovanie, realizácia 

a hodnotenie hry. 
Plánovať, realizovať a hodnotiť hru. 

Osobnostné  

Sociálne 
  

     

Kog Časové vzťahy. Rozlíšiť časové vzťahy - čo je teraz, 

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

Kognitívne 

 Učebné 
  

     
Seo Riekanky a vyčítanky. 

Pouţiť v hrách riekanky, vyčítanky s 

rôznou tématikou. 
Osobnostné 

  

     
Seo 

Knihy, písmená, 

číslice. 
Prejaviť záujem o knihy. Učebné 

  

     
Seo Tvorivosť  v hre. Uplatňovať tvorivosť v hre. 

Osobnostné  

Učené   

     



                                                                                                                                          Čo šumí strom              
 

 

Kog 
Zvieratá a ţivočíchy. Zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši. 

Osobnostné 

 Učebné 
  

     

 

Kog Ţivá a neţivá príroda. 
Poznať, rozlíšiť zloţky ţivej a neţivej 

prírody. 

Konitívne 

 Učebné   

     
Kog Kvety. Poznať, opísať, rozlíšiť niektoré kvety. 

Kognitívne 

 Učebné   

     
Kog Stromy a kríky. Poznať, opísať, rozlíšiť stromy a kríky. 

Kognitívne  

Učebné   

     
Pmo Pohyb v prírode. Pohybovať sa v rôznom prostredí. 

Psychomotor 

 Učebné   

     

Pmo 

Špeciálne pohybové 

zručnosti a schopnosti 

/ kĺzanie, hry s vodou / 

Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi 

prekáţkami. 

Psychomotor.  

Učebné 

  

     
Pmo Pohyb v prírode. 

Zvládnuť turistickú vychádzku do 

blízkeho prírodného okolia. 

Psychomotor. 

 Učebné   

     

Seo 
Hodnotenie 

prírodného prostredia. 

Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a 

jedinečnosť. 
Osobnostné 

  

     

Seo 
Hodnotenie 

prírodného prostredia. 
Hodnotiť prírodné prostredie. 

Komunikatívne 

Sociálne 
  

      

 
 

         

 
 

         

 
 

         

          

            

 

 

 

 

 

 

 

 


