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1.  Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania  

 

       Naším hlavným cieľom je vytvoriť prostredie s priaznivou socioemočnou klímou, v ktorom je 

podporovaná  osobnosť každého dieťaťa, s dôrazom na rozvoj tvorivosti a učenie hrou. 

Predovšetkým vytvoriť deťom bezpečné miesto, kde môžu prežívať svoje pocity, kde sú 

rešpektované a oceňované ich nápady, kde sú podnecované k samostatnému riešeniu problémov 

a k vzájomnému rešpektovaniu sa. Ďalej sa snažíme o to, aby výchova k tvorivosti, k zdraviu či 

zdravému životnému štýlu, ako aj prosociálna a enviromentálna výchova sa prelínali celým 

výchovno-vzdelávacím pôsobením. Významná je pre nás aj úzka spolupráca s rodičmi dieťaťa, 

školským špeciálnym pedagógom a ďalšími odborníkmi.  

 

      Poslaním výchovy a vzdelávania a cieľom nášho Školského vzdelávacieho programu (ďalej 

ŠkVP) je venovať zvýšenú pozornosť vytváraniu návykov zdravého životného štýlu a stravovania. 

Potom každé dieťa  našej materskej školy (ďalej MŠ) pri odchode do základnej školy (ďalej ZŠ) 

disponuje hlbšie rozvinutými základmi kompetencií (spôsobilosťami), viažucimi sa k zdraviu a jeho 

ochrane:  

- pozná zdravé stravovacie návyky, 

- uvádza príklady zdravých a nezdravých potravín, 

- uvádza, prečo je  pohyb pre človeka dôležitý, 

- identifikuje typické znaky zdravého životného štýlu, uvádza, prečo je pre človeka dôležitý, 

- uvádza príklady ochrany zdravia v bežných i mimoriadnych  situáciách, 

- v kolektíve sa správa primerane sebavedome a sebaisto, uvedomuje si svoju jedinečnosť, 

- hrá sa a pracuje podľa svojich možností a schopností, je si vedomé práva mať uspokojené 

svoje špecifické potreby a požiadavky, 

- rozpoznáva a vhodne využíva rôzne materiály a ich vlastnosti na zhotovenie určitých 

výrobkov, báda, experimentuje. 

 

Preto má pedagóg: 

• Vytvárať pokojné prostredie pre hru a činnosti, ústretové k prianiam a potrebám zverených 

detí. 

• Poskytovať deťom dostatok príležitostí na harmonický rozvoj osobnosti, možnosť prežívať 

úspech a radosť z činnosti, uvedomiť si svoj potenciál.  

• Poznať a uplatňovať preferovaný učebný štýl každého dieťaťa ako prostriedok jeho 

efektívneho celkového rozvoja. 

• Podporovať a stimulovať pozitívne správanie detí: všímať si, čo sa dieťaťu podarilo, tiež 

jeho snahu o niečo a za to ho pochváliť. Pochvalu formulovať opisom konkrétnej situácie. 

Takto si dieťa uvedomí, čo bolo v danej činnosti podstatné. 

• Hodnotiť deti spravodlivo a bez predsudkov. 

• Prípadné výhrady voči správaniu sa detí vyslovovať čo najkonkrétnejšie a opisovaním 

svojich negatívnych pocitov, nie obviňovaním, napr. nepáči sa mi, keď... 

• Využívať tzv. ja – výrok na zvládanie vlastných negatívnych emócií so zachovaním 

rešpektu voči iným. Táto metóda umožňuje neobviňujúcim spôsobom hovoriť o tom, čo 

prežívame a čo si prajeme alebo očakávame: „Už sa hnevám, preto očakávam, že dáš veci 

do poriadku.“ 

• Riešiť problémy empaticky: dieťa aktívne vypočuť, pomenovať jeho pocity a povzbudiť ho.  
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• Vytvárať situácie, v ktorých sa deti oboznamujú s rôznymi spôsobmi vyjadrenia svojich 

emócií (radosť, údiv, záujem, smútok, hnev, strach) s cieľom pochopiť vlastný emocionálny 

stav a emocionálny stav ostatných. 

• Naučiť deti, že mať emócie je normálna súčasť života a dajú sa aj pomenovať. Emócie a 

správanie je ale potrebné odlišovať: „Dosť! Vidím, že sa na neho hneváš, ale môžeš mu to 

povedať a nie ho biť!“ 

• Viesť deti k pochopeniu významu zdravia pre človeka, veku primeranými aktivitami 

a vlastným príkladom viesť deti k k uvedomeniu základných princípov zdravého životného 

štýlu a k podpore zdravia (využívať internú veku primeranú literatúru (Filipove 

dobrodružstvá a iné), programy lektorov motivujúcich k harmonickému životnému štýlu 

(napr. z OZ Život a zdravie). 

• Vychovávať deti k správnemu držaniu tela adekvátnymi zdravotnými cvičeniami. 

• Sledovať držanie tela detí v stoji i v sede, nacvičovať správne držanie tela a jeho precítenie 

v zaujímavých hrách s vlastným telom, napr. hrou na sochy s „predpísanou“ pózou v stoji, v 

sede; zatraktívniť snahu detí balančnými  pomôckami – overballmi, fitloptami. 

• Podporovať rozvoj klenby chodidla prostredníctvom každodenných pohybových aktivít 

a cvičení, využívať k tomu určené pomôcky – akupresúrne chodníky, akupresúrne stupaje, 

masážne loptičky. 

• Zdravotné cvičenia realizovať každodenne  ako komplex cvičení:  

dýchacích,  

relaxačných,  

naťahovacích a kompenzačných, 

posilňovacích, 

cvičení na podporu správneho držania tela,  

cvičení na osvojenie si rôznych postojov a polôh trupu a končatín správnou technikou. 

• Podporovať deti v pohybe ponukou atraktívnych pohybových krúžkov a výcvikov (napr. 

tanečný, plavecký a pod.) a pohyb provokujúcich atrakcií: odrážadlá, kolobežky, bicykle, 

trojkolky; preliezačky, rebríky, tunely, prekážky na preskok a preliezanie, podliezanie; 

pomôcky na rozvoj hrubej a jemnej motoriky: lopty, švihadlá, skákacia guma, kolky a pod. 

• Naučiť deti identifikovať situácie ohrozujúce zdravie doma i v MŠ. Diskutovať o tom, ako 

sa v danej situácii zachovať (napr. privolať pomoc dospelého), prípadne rozprávať sa s 

deťmi o vlastnom zážitku s takouto alebo podobnou situáciou. 

• Viesť deti k uvedomeniu si a poznaniu nebezpečných a rizikových situácií v cestnej 

premávke, k poznaniu a dodržiavaniu základných pravidiel správania sa v roli účastníkov 

cestnej premávky:  chodcov, cyklistov, kolobežkárov a korčuliarov, i v roli cestujúcich.  

• Podnecovať deti ku konzumácii dostatočného množstva ovocia a zeleniny. 

• Dbať na pitný režim detí s vylúčením sladených nápojov. 

• Naučiť deti niesť zodpovednosť za svoje správanie voči prírode, k ochrane prírodných 

zdrojov. Využívať k tomu dostupné informačné a metodické materiály (DAPHNE, Logico 

primo,  encyklopédie, filmy, internet...), pobyt vonku, vychádzky. 

• Aktívnym prístupom viesť deti k vytvoreniu vzťahu k životnému prostrediu: vytvárať 

podmienky a príležitosti na rozvíjanie bádateľských kompetencií,  usmerňovať  deti v ich 

objaviteľských aktivitách, učiť ich klásť otázky, hľadať odpovede a utvárať závery, ktoré sú 

podložené faktami.  

• Rozvíjať schopnosť vyjadriť svoj názor a  spolupracovať v kolektíve.  



 

 6 

• Hravou formou zoznámiť deti s niektorými dôležitými environmentálnymi dátumami, napr. 

22. apríl – Deň Zeme, 22. marec – Svetový deň vody, 7. apríl – Svetový deň zdravia a pod.). 

• Podporovať rozvoj tvorivosti detí vlastným príkladom, tvorivou klímou v triede. 

• Vytvárať prostredie, ktoré umožňuje deťom skúmať a hrať sa bez zbytočných obmedzení, 

prijať nezvyčajné nápady detí. 

• Využívať tvorivé riešenie problémov z každodenného života v rôznych vzdelávacích 

oblastiach. 

• Poskytnúť dieťaťu čas na preskúmanie všetkých možností k vytvoreniu originálnych 

nápadov a poukazovať na dôležitosť procesu viac, ako na samotný výsledok.  

 

 

2.  Stupeň vzdelania  

 
       Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa 

spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú 

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

ale podľa vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a 

všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie 

dieťaťa na žiadosť rodičov).  

     

3.  Vlastné zameranie materskej školy  

 

     Dominantný projekt našej MŠ je „Škola podporujúca zdravie“, ktorého hlavnú myšlienku tvorí 

výchova k podpore fyzického a duševného zdravia detí, zamestnancov školy i rodičov detí.  

Cieľom každodenných aktivít našej MŠ je optimálny rozvoj osobnosti každého dieťaťa po 

stránke fyzickej i psychickej. Podporujeme rozvoj a upevnenie zdravia detí vštepovaním 

návykov zdravého životného štýlu, s dôrazom na  každodenný pohyb detí, zdravé stravovanie, 

dodržiavaním psychohygieny, pokojným a ústretovým prístupom k deťom a ich potrebám.  

MŠ ponúka rodičom možnosť rozvíjať nadanie detí v krúžkoch podľa aktuálnej ponuky.   

Vo výchovno – vzdelávacom  procese preferujeme učenie na základe spontánnosti, iniciatívy a 

citového prežívania dieťaťa vo forme hry. Manipulovanie, experimentovanie, bádanie, tvorba 

hypotéz a ich overovanie sú prirodzenými prostriedkami  získavania skúseností a vedomostí 

z rôznych oblastí života detí. Uspokojujú a provokujú detskú zvedavosť hľadaním odpovedí, 

riešení. 

K nenásilnému získavaniu poznatkov a postojov prispievajú projekty iných inštitúcií s 

divadelným či edukačným zameraním (Filip v krajine zdravia, EKO programy od Daphne)  

a rôznorodé aktivity detí (výlety, branné a poznávacie vychádzky, vystúpenia detí a pod.). 

Veľkej pozornosti a obľube sa tešia interaktívne programy, hry a hračky. Interaktívna tabuľa, 

edukačné softvéry, PC hry a robotická včela Bee Bot sú zdrojmi zábavy, poučenia a vzájomných 

interakcií. 

Obľúbená je autokorekčná hračka Logico primo, ktorá rozvíja logické myslenie detí a ich 

samostatnosť pri riešení problémových úloh. 

Spoluprácu a vôľové vlastnosti si deti pestujú v námetových, spoločenských, dramatických, 

hudobno-pohybových a pohybových hrách. 

Zaraďujeme aj psychomotorické hry, ktoré prinášajú deťom  vďaka sebarealizácii zvýšenie 

sebadôvery a uspokojenie, lebo nemajú súťaživý charakter. Od bežných hier sa odlišujú najmä 
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použitím netradičných pomôcok, ako sú deky, noviny, padák, vrchnáky z PET fliaš, molitanové 

lopty, balančné pomôcky, rôzne podložky. 

 

 

4.  Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania 

 

Materskú školu navštevujú deti od 2. do 6. rokov a deti pokračujúce v plnení povinného 

predprimárneho vzdelávania. Dochádzka je niekoľkoročná. 

MŠ poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie, v prípade záujmu rodičov  je umožnená aj 

poldenná forma výchovy a vzdelávania.  

 

 

5.  Učebné osnovy 

 

    Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu „Zdraví a šťastní s kamarátmi“ sú 

vzdelávacie štandardy vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu (ďalej ŠVP) pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách.   

 

      Dieťa so sluchovým postihnutím je vzdelávané v bežnej triede formou školskej integrácie podľa 

Školského vzdelávacieho programu „Zdraví a šťastní s kamarátmi“ a podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu, ktorý vychádza zo Vzdelávacieho programu pre deti a žiakov so 

sluchovým postihnutím.  

 

5.1 Východiská plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej VVČ) 

 

• Plánujeme týždenne. 

• Máme dané týždenné témy na každý mesiac. Poradie tém v danom mesiaci je orientačné, je 

možné ho podľa potreby meniť.  

• Výkonové štandardy (ďalej VŠ) k jednotlivým aktivitám týždňa si učiteľky vyberajú zo  

ŠVP, pričom ich prispôsobujú schopnostiam a zručnostiam zverených detí.  

• Množstvo plánovaných výkonových úrovní VŠ závisí od voľby učiteľky, ktorá  najlepšie 

pozná deti vo svojej triede. 

• VŠ sa môžu v prípade potreby spájať do logicky integrovaných celkov. 

• Ak deti téma týždňa zaujme, je možné znásobiť časovú dotáciu tejto témy, alebo príslušnej 

vzdelávacej oblasti. 

• VVČ na celý týždeň plánuje učiteľka z rannej zmeny. Plánuje aj popoludňajšie vzdelávacie 

aktivity, podľa možnosti po vzájomnej dohode s kolegyňou na triede.  

• Obsah plánovania VVČ je plne v kompetencii každej učiteľky.  

• Učiteľky na triede využívajú jednotnú formu plánovania VVČ, pri tvorbe plánov navzájom 

spolupracujú. Plány jednotlivých tried sa môžu od seba formálne odlišovať. 

• Plán je orientačný. Výkonové štandardy (ďalej VŠ) jedného dňa je možné plniť aj v iných 

dňoch daného týždňa podľa potrieb a záujmu jednotlivých detí.  

• Snažíme sa o vyvážený pomer plánovania výkonových štandardov jednotlivých 

vzdelávacích oblastí (ďalej VO), k čomu slúži formulár na zaznamenávanie naplánovaných 

VŠ v rámci jedného mesiaca. Nepomer VŠ z niektorej VO v jednom mesiaci sa snažíme 

skorigovať v nasledujúcom mesiaci. 
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• Pri plánovaní vychádzame z poznania aktuálnej úrovne detí, rešpektujeme ich prirodzenú 

variabilitu a ich sociokultúrne prostredie, ako aj pedagogické zásady (postupnosť, 

primeranosť, systematickosť a pod.). 

• Pre týždenné plánovanie sme si frekvenciu VO nestanovili, učiteľka nie je v tomto smere 

limitovaná. Počet VŠ z jednotlivých VO závisí od jej voľby. 

• Ak sa v mesiaci vyskytnú dni, kedy je MŠ uzatvorená (štátne sviatky, dni pracovného 

pokoja), ako aj školské prázdniny v priebehu školského roka (jesenné, zimné, jarné), je 

počet zaradených VO v rámci príslušného mesiaca úmerne skrátený. 

• VVČ je v čase letných prázdnin plánovaná a realizovaná formou voľných hier detí. 

• Pri získavaní vedomostí a zručností je prioritná aktivita detí. Realizuje sa s ohľadom na 

materiálno - technické vybavenie MŠ.  

 

Výkonové štandardy, ku ktorým z dôvodu ich priebežného dosahovania v prirodzených 

každodenných situáciách nie je potrebné (na druhej strane však ani zakázané) zámerne plánovať 

vzdelávacie aktivity: 

 

✓ aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými, 

✓ reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržuje očný kontakt, hlasnosť prejavu 

prispôsobuje situácii, 

✓ používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom, 

✓ pozná a dodržiava základné pravidlá vedenia dialógu, 

✓ predstaví sa deťom i dospelým, oslovuje menom rovesníkov v triede, pozná mená učiteliek 

v triede, 

✓ nadviaže adekvátny sociálny kontakt (verbálny i neverbálny) s inými osobami - deťmi i 

dospelými, 

✓ volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane situácii, 

✓ používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu, 

✓ rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania, 

✓ spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobných predpokladov, 

✓ sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností, 

✓ dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť, 

✓ reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií – 

 pozitívne i negatívne, 

✓ rozlišuje vhodné a nevhodné správanie, 

✓ požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých, 

✓ poskytne iným pomoc, 

✓ obdarí druhých, 

✓ podelí sa o veci, 

✓ spozná a vie oceniť dobré skutky, 

✓ presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom, 

✓ nenásilne rieši konflikt, 

✓ odmieta nevhodné správanie, 

✓ odmieta kontakt s neznámymi osobami, 

✓ uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania, 

✓ pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti, 
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✓ má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety a toaletného papiera, umývanie 

rúk po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.), 

✓ ovláda základné sebaobslužné činnosti, 

✓ aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed, olovrant), používa príbor a 

dodržiava čistotu pri stolovaní, 

✓ udržiava poriadok vo svojom okolí. 

 

6.  Vyučovací jazyk 

 
Výchova a vzdelávanie v MŠ sú poskytované v jazyku slovenskom.  

 

7.  Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu 

o získanom vzdelaní 

 
Predprimárne vzdelanie dieťa podľa § 16 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 

v materskej škole. S účinnosťou od 1. januára 2021 je dokladom o získanom predprimárnom stupni 

vzdelania osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania (ďalej len osvedčenie). Osvedčenie sa 

vydáva na predpísanom tlačive schválenom ministerstvom školstva v štátnom jazyku. Osvedčenie 

o získaní predprimárneho vzdelania môžu vydávať len materské školy zaradené v sieti škôl 

a školských zariadení ministerstva školstva. 

Od školského roku 2021/2022 materská škola vydá osvedčenie všetkým deťom, ktoré plnili 

povinné predprimárne vzdelávanie, povinne.  

Ak bude dieťa pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, osvedčenie sa vydá 

len na konci školského roku, v ktorom pokračovalo v plnení povinného predprimárneho 

vzdelávania. 

Ak pôjde o dieťa, ktoré absolvuje individuálne (predprimárne ) vzdelávanie podľa § 28b 

školského zákona, osvedčenie vydá kmeňová materská škola. 

Na vydávanie osvedčenia sa vzťahuje vyhláška MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch 

a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia 

(vyhláška č. 326/2008 Z. z.). V súlade s § 4 ods. 2 vyhlášky č. 326/2008 Z. z. materská škola vedie 

evidenciu vydaných osvedčení. Pri vydávaní osvedčenia sa individuálne posudzuje absencia detí na 

výchove a vzdelávaní počas posledného ročníka v materskej škole. Osvedčenie o získaní 

predprimárneho vzdelania vydá materská škola k 30. júnu príslušného školského roka ( prípadne 

s dátumom, ktorý pripadne na posledný pracovný deň pred týmto dátumom). O vydaní osvedčenia 

sa urobí záznam v osobnom spise dieťaťa. 

 

 

8.  Materiálno-technické a priestorové podmienky  

 
Materská škola je trojtriedna s kapacitou 65 detí. Interiér tvoria tri prepojené budovy. Každá 

trieda má svoju spálňu a sociálne zariadenie, tiež svoju šatňu. Pri herniach 1. a 3. triedy sú 

k dispozícií kabinety s učebnými pomôckami, ktoré sú priebežne dopĺňané. Zo šatne detí 3. triedy 

sa vchádza do prezliekarne prevádzkových zamestnankýň.  

Priestory MŠ sú zariadené vhodným nábytkom, didaktickou a audiovizuálnou technikou, 

výpočtovou technikou, veku primeranými hračkami a literatúrou pre deti, odbornou literatúrou, 

učebnými pomôckami, hudobnými nástrojmi, telovýchovným náradím a náčiním, spotrebným 

materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné a hrové činnosti.  
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Exteriér pozostáva zo školského dvora, záhrady a kotolne. Deti majú k dispozícií altánok na hry 

a ochranu pred slnečným žiarením. Na športové a pohybové vyžitie detí slúžia hojdačky, kolotoč, 

balančný mostík, loď, basketbalový kôš a domčeky so šmykľavkou. Zručnosti a schopnosť 

bezpečného pohybu po vozovke v roli účastníka cestnej premávky deti získavajú intenzívnym 

využívaním dopravného ihriska a detských dopravných prostriedkov. 

K relaxačným a tvorivým aktivitám v areáli školskej záhrady nabáda tienené pieskovisko, voľne 

uložené palety na hru a oddych detí, prenosné stolíky s lavičkami.   

Opätovným zakupovaním Motýlej záhrady sa deti oboznamujú so životným cyklom tohto druhu 

hmyzu, dodržiavaním podmienok potrebných pre vývoj lariev a starostlivosťou o  motýle si budujú 

pocit zodpovednosti a ochranárske postoje. Podobne spoznávajú a pozorujú život mravcov 

v Antquariu. 

Políčko z paliet na dopestovanie bylín a kvetov umožňuje deťom získať špecifické pracovné 

zručnosti a vedomosti z oblasti poznávania rastlín a ich využitia. 
 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy sú bližšie rozpracované v Prevádzkovom 

poriadku školy .  

 
 

9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí  
 

      Cieľom hodnotenia detí je poskytnúť spätnú väzbu učiteľkám a rodičom o tom, na akej 

vývinovej úrovni sa dieťa nachádza, aké má rezervy a aké sú ďalšie možnosti jeho napredovania. 

Realizuje sa aj prostredníctvom konzultačných hodín s rodičom dieťaťa. Hodnotenie uskutočňujeme 

formou pedagogickej diagnostiky, ktorú zaznamenávame 3 krát do roka (vstupná, priebežná, 

výstupná) na diagnostický hárok. Údaje z pedagogickej diagnostiky sú podkladom pri hodnotení 

výchovno-vzdelávacích výsledkov. Úzko spolupracujeme so špeciálnou pedagogičkou Mgr. A. 

Boldišovou, ako aj s CPPPaP v Pezinku. Formou prednášok a odborného poradenstva pomáhajú  

pedagógom MŠ i zákonným zástupcom detí riešiť vzniknuté problémy vo výchove a vzdelávaní 

detí. 

 

Preferované prostriedky zisťovania vhodnosti pedagogického pôsobenia na dieťa sú: 

o spätná väzba a reakcie detí pri hrách a aktivitách 

o dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky detí vo všetkých oblastiach VaV 

o pedagogická diagnostika 

o analýza produktov detí v oblasti výtvarnej, pracovnej, grafomotoriky 

o hodnotenie a sebahodnotenie detí 

o sebahodnotenie učiteliek (autoevaluácia)  

o účasť detí na vystúpeniach, súťažiach a iných aktivitách školy 

o vzájomné hospitácie pedagógov 

 

      Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované v ročnom pláne vnútornej 

kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. v znení 

vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z. z. 

 

 

10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

 
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov je zameraný na zvýšenie kvality výchovy 

a vzdelávania. Je uskutočňovaný týmito metódami : 

o pozorovaním 

o rozhovorom 

o hospitáciami 
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o vzájomným hodnotením učiteľov 

o kontrolou dodržiavania psychohygieny, organizácie denného výchovno – vzdelávacieho 

procesu, adaptačných a individuálnych plánov  

o kontrolou výchovno-vzdelávacej práce s deťmi 

o kontrolou plnenia úloh POP v rámci Ročného plánu školy 

o kontrolou vedenia krúžkov, účasti na  vzdelávaniach, tvorby učebných pomôcok, estetiky 

prostredia, pracovného nasadenia 

o kontrolou činnosti a hodnotením výsledkov všetkých zamestnancov školy v oblasti 

ich pracovného zaradenia 

 

      Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je vypracované v ročnom pláne 

vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm.c) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008  

Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. 
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Záznam o platnosti a revíziách Školského vzdelávacieho programu: 

 

Predchádzajúci ŠkVP stratil účinnosť dňom 26.08.2016.  

Platnosť dokumentu: 2016 – 2019. 

 

Dátum Dôvod zmeny Zaznamenanie zmeny, inovácie, úpravy a pod. Prerokované v PR 

24.08.2017 Zmeny v legislatíve Odstránenie kapitol 25.08.2017 

24.08.2018 Zmeny v legislatíve Doplnenie znenia kapitoly Spôsob, podmienky 

ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie 

dokladu  o získanom vzdelaní 

25.08.2017 

28.08.2019 Zmeny v tematickom 

plánovaní  

Zmena v usporiadaní  a doplnenie týždenných tém v 

mesiacoch máj - jún 

28.08.2019 

12.08.2021 Zmeny v legislatíve Úprava znenia kapitoly Spôsob, podmienky 

ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie 

dokladu  o získanom vzdelaní – v súvislosti so 

zavedením povinného predprimárneho vzdelávania 

Doplnenie spôsobu vzdelávania integrovaného 

dieťaťa 

25.08.2021 
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Príloha 

 

 

Obsahové celky – témy a podtémy ŠkVP 

 

 

Mesiac Obsahový celok 

(téma) 

Podtéma 

 

 

IX 

 

 

Školička nás volá 

Ja a moji kamaráti (mená detí a zamestnancov, orientácia v triede a MŠ, denný 

režim, pravidlá) 
Ja a moja rodina (členovia rodiny, ja ako člen rodiny , rodina a jej význam, 

pravidlá domáceho života – práva a povinnosti, úcta k starším). 
Predmety okolo nás, moja obľúbená hračka (každá vec má svoje miesto – 

pomenovanie, triedenie podľa kritérií, kategorizácia; určovanie polohy,  príp. 

rozhodovanie o pravdivosti výrokov) 
Bezpečne do škôlky i v nej (orientácia v  MŠ a jej okolí, poznávanie dopravného 

značenia a dôležitých orientačných bodov, pravidlá bezpečnosti, význam terčíka, 

reflexných prvkov; cesty a labyrinty). 
 

 

X 

 

 

Pani Jeseň čaruje 

Lastovičky odleteli (elementárne vedomosti o zvieratách a ich príprave na zimu; 

charakteristické znaky jesene, jeseň v piesni, básničke, rozprávke) 
Jeseň – pani bohatá (jeseň v prírode,  jesenné práce, poznávame  stromy a kríky -

ich plody a listy; tvorba herbára) 
Máme radi  jeseň (Tekvičkové strašidielka, lampiónový sprievod,  šarkaniáda; 

experimenty  s neživou prírodou: so vzduchom) 
Počasie a kalendár (meranie času – rok, mesiace, dni v týždni;  prvky počasia, 

piktogramy,  vplyv počasia na prírodu, zvieratá a ľudí; hry so slovami písmenami. 

Zdravie na tanieri, zo záhrady do kuchyne (zdravé potraviny a nápoje, hygiena pri 

konzumácii, rôzne spôsoby úpravy, význam konzumácie pre zdravie, deň jablka) 
 

 

XI 

 

 

Rastieme zdravo 

Ako som prišiel na svet (elementárne vedomosti o rodičovstve a starostlivosti 

a bábätko)  
Moje telo a zdravie (základné anatomické kategórie; hra na lekára; ochrana 

zdravia, prvá pomoc, dôležité telefónne čísla) 
Čo dokáže moje telo (prejavy života – dýchanie, trávenie, krvný obeh, 

vylučovanie, zmyslové vnímanie;  športová olympiáda) 
Zdravé zúbky (význam chrupu, prevencia vzniku zubného kazu - ústna hygiena a 

zdravé stravovanie,  dôsledky  vzniku a odstránenie zubného kazu) 
 

XII 

 

Zimné sviatky 

Príď k nám dedko Mikuláš! (príprava na sviatok sv. Mikuláša, výzdoba interiéru 

MŠ, výtvarné, hudobné, dramatické aktivity) 
Advent  a jeho vône – varíme, pečieme, zdobíme (priblíženie sviatku z pohľadu 

príprav v rodine, komunikácia predchádzajúcich skúsenosti so sviatkom, príprava 

vianočného pečiva,  poznávanie surovín a technologického postupu) 
Čaro Vianoc (list Ježiškovi, tradície,  koledy, besiedka) 

 

I 

 

V kráľovstve pani 

Zimy 

Tajomstvo snehovej vločky (voda a jej podoby, význam , kolobeh vody v prírode) 

 

Prišla zima (znaky zimy, piesne, básne, rozprávky). 

 

Staráme sa o zvieratká, stopy v snehu (starostlivosť o vtáky a lesné zvieratá 

v zime,  ochranárske postoje k prírode. Výroba kŕmidla, krmiva,  kŕmenie vtákov. 
Kalendár prírody – jar, leto, jeseň, zima. Môj deň . Hodiny. ( rytmy prírody – 

pravidelné striedanie častí dňa a ročných období, poznávanie hodín,  ich výroba.) 
 

 

II 

 

Veselý fašiangový 

čas 

Farebné kráľovstvo (poznávanie farieb, výtvarných prác maliarov, experimento-

vanie s farbou, výtvarným dielom, vyjadrenie chute farbou) 
My sme malí muzikanti (hudba a hudobné nástroje, karaoke, spev piesní, tvorba 

hud. nástrojov,  hud. sprievodov k piesňam); hudba a tanec 
Fašiangový karneval (povianočné zvyky; výroba masiek a škrabošiek, výzdoba 

interiéru, karneval masiek) 
Čím budem (profesie, remeslá, ich  význam a osobitosti, hra na povolania, tvorivá 

dramatika); hra na záhradníka -  zasadenie kvetu, byliny za účelom pozorovania 
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III 

 

 

Príroda sa 

prebúdza 

Marec – mesiac knihy (rozprávky, bájky, príbehy s detským hrdinom; koncept 

tlače a knižných konvencií; kniha a jej časti, druhy literatúry, hra na knižnicu, jej 

návšteva; čítanie na pokračovanie. tvorivá dramatika 
Mám básničku na jazýčku  (poéźia, riekanky, hádanky, jazykolamy, rečňovanky, 

vyčítanky; tvorcovia knihy, výroba knihy, časopisu deťmi; hodnotenie ilustrácií) 
Sviatky jari – Veľká noc (znaky jari, jarné upratovanie - pretriedenie hračiek 

a pomôcok, čistenie a úprava školského dvora; Veľkonočné tradície, zdobenie 

vajíčok,  interéru MŠ,  pozdravy blízkym, ...) 
Zvieratká z dvora a ich rodina (domáce a hospodárske zvieratá a ich mláďatá, ich 

význam pre človeka, hlasy zvierat; nebezpečenstvo dotýkania sa zvierat) 
Od semienka k rastline (životný cyklus rastliny, podmienky a potreby rastu a 

života, starostlivosť o izbové rastliny; časti tela rastliny, rozmnožovanie;  význam 

rastlín; doplnenie herbára. 
 

 

IV 

 

 

Spoznávame svet 

Tajomstvá vesmíru (prezentovanie predstáv a poznatkov o Zemi,  hviezdach, 

vesmíre, vyhľadávanie informácií z rôznych zdrojov a ich využitie v aktivitách 
Separáčik, Deň Zeme (separovanie odpadu – spôsob a význam separovania pre 

človeka a Zem, výroba papiera, tvorivé využitie odpadových materiálov), aktivity 

Dňa zeme   
Cestujeme (dopravné prostriedky, správanie sa v DP, semafor, dopravné značky) 
Život v tráve, pri vode a vo vode. Motýlia záhrada. 

 

 

V 

 

 

Svet je veľký 

U nás doma, mamička má sviatok (mama – láska, bezpečie, starostlivosť; darček 

pre mamu, nácvik  besiedky; hra na domácnosť) 
Dedina, mesto (život na dedine a v meste - porovnávanie a určovanie podobností 

a rozdielov, miestne a štátne symboly; ľudské sídla; Bratislava a Báhoň – mapa 

alebo model obce, poskladanie puzzlí Bratislavy, rozstrihaného obrázka pamiatky 
Slovensko – naša vlasť, súčasť Európy a sveta (práca s atlasom, encyklopédiami; 

puzzle Európy, Slovenska. Hymna, vlajka, štátny znak, mena. Ľudová slovesnosť 

– piesne, tance, rozprávky; kroje) 
Máme radi zvieratká – kto žije ZOO.   

 

 

VI 

 

 

Prichádza leto 

MDD- týždeň hier, zábavy a prekvapení (Deň detí, deti sveta...) 

Tajomstvá prírody -  hry a experimenty s vodou, vzduchom... 

Prišlo leto – znaky leta 
Dovidenia, milá škôlka!  
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September 

 

Nástup do materskej školy je pre dieťa veľkou zmenou v jeho živote.  Zo známeho 

domáceho prostredia prichádza do nových priestorov materskej školy, kde určitú dobu nie je 

v priamom kontakte s matkou a rodinou. Spoznáva nových ľudí, nové priestory, pravidlá, 

prispôsobuje sa inému dennému režimu. Deti sa učia používať „čarovné slovíčka“ a spoznávajú ich 

význam pre každodenný život. Získajú prvé skúsenosti v sebaobsluhe, stolovaní a hygiene, staršie 

deti sa v týchto zručnostiach zdokonaľujú. Všímajú si vnútorné a vonkajšie prostredie MŠ, 

orientačné body v jej okolí. Hravou formou získavajú vedomosti o slušnom správaní, o dodržiavaní 

zásad bezpečnosti v roli chodca a účastníka cestnej premávky.  

 

Mesiac Obsahový celok 

(téma) 

Podtéma 

 

 

IX 

 

 

Školička nás volá 

Ja a moji kamaráti (mená detí a zamestnancov, orientácia v triede a MŠ, denný 

režim, pravidlá) 
Ja a moja rodina (členovia rodiny, ja ako člen rodiny, rodina a jej význam, 

pravidlá domáceho života – práva a povinnosti, úcta k starším). 
Predmety okolo nás, moja obľúbená hračka (každá vec má svoje miesto – 

pomenovanie, triedenie podľa kritérií, kategorizácia; určovanie polohy,  príp. 

rozhodovanie o pravdivosti výrokov) 
Bezpečne do škôlky i v nej (orientácia v  MŠ a jej okolí, poznávanie dopravného 

značenia a dôležitých orientačných bodov, pravidlá bezpečnosti, význam terčíka, 

reflexných prvkov; cesty a labyrinty). 
 
Učebné zdroje: 

 

Literatúra:  

 

• Hry v MŠ na rozvoj osobnosti dieťaťa -  Zoznamovacie hry: str. 36 – 39 ( SPN, Fülöpová, 

Zelinová), 

Hry v mateřské škole v teorii a praxi   -  Zoznamovacie hry:  str. 92 - 97 (Portál, Koťátková) 

• Štátny vzdelávací program  

• Metodika predprimárneho vzdelávania 

• Metodiky k jednotlivým oblastiam ŠVP 

• RAABE Svet predškoláka 

• RAABE Dieťa a jeho svet 

• KAFOMET 

• Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí v MŠ 

• Metodika „Krok za krokom“ – tvorba pravidiel s. 34 - 35 

• vlastné metodické portfólio každej učiteľky (básne, piesne, hry) 

• Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách 

• Rozvíjajúci program VaV detí s odloženou povinnou šk. doch. v MŠ 

• Piesne, hry a riekanky pre deti predškolského veku 

• Pohybový program pre deti materských škôl (vyd. Rokus) 

• náučné a odborné knihy a časopisy 

 

 

Iné zdroje: 

 

• obrázkový materiál 

• pracovné zošity 

• CD, audiokazety  
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• DVD 

• PC, Internet  napr. stránky www. krokotak.com; www.nasedeticky.sk 

 

• literatúra pre deti (knihy a časopisy) 

• Plániky k LEGU DACTA: zostrojovanie: krtko; obrázky smajlíkov, rámikov na rôzne 

príležitosti 

• Youtube „Kde to je“ https://www.youtube.com/watch?v=tCAXReMPXHU 

• Youtube „Škôlka“ https://www.youtube.com/watch?v=ueXH5zjssC4 

• pracovné listy, vymaľovanky  

• výtvarný, technický a odpadový materiál  

• predmety dennej potreby, hračky 

• spoločenské a didaktické hry 

• rytmické hudobné nástroje 

• náradie a náčinie na cvičenie 

• PC hry 

• obec, príroda 

 

Stratégie: 

 

o grafomotorické cvičenia – bod v rôznych variáciách  

o zoznamovacie hry 

o zostrojenie triedneho albumu fotografií (stonožka, vlak, domček, kytica...) 

o vytvorenie triednych pravidiel 

o počúvanie s porozumením – čarovné slovíčka (Čarovné slovo:     Našim deťom s. 41(V. 

Osejevová), Loďka: Rozprávky o zvieratkách (Sutejev)  

o čítanie príbehov z časopisov Včielka, Vrabček  – téma: Prvý deň v MŠ 

o hádanky - o predmetoch okolo nás, vymýšľanie vlastných hádaniek deťmi  

o kreslenie, maľovanie, modelovanie, plošné a priestorové vytváranie na tému, napr.  „Náš 

dom, Naša dedina, Môj kamarát, Toto som ja“ 

o  „Smajlíkovia“ – poznávanie a vyjadrovanie emócií 

o pohybové a relaxačné cvičenia 

o zdolávanie preliezačiek a hry na detskom ihrisku (bezpečnosť) 

o hudobno-pohybové hry na pribúdanie a ubúdanie hráčov (Sial Peter proso, Pletenie 

plotov...) 

o rytmizácia piesní, riekaniek 

o recitovanie riekaniek a básní o MŠ, o lete, o domove 

o námetové, konštruktívne a dramatizujúce  hry 

o rozprávanie o prázdninách, o návšteve u starej mamy, o domove 

o strihanie rovných línií (slíže, špagety, cesty...) 

o čarovné vrecúško (pomenovávanie, triedenie, usporadúvanie predmetov, hračiek) 

o EA „Čo robíme v ...(šatni, herni, spálni, umyvárni, ...)?“ 

o EA „Čo máme v ...(kuchyni, chodbe, obývačke, detskej izbe, ...)?“ 

o hry v piesku (varíme, pečieme, náš dom, záhrada, ...) 

o EA „Vyčistime si dvor a záhradu“ – zbieranie šišiek, konárikov, odhodených papierov,... 

o EA „Chodím, hľadám, čo mám znať“ (predmety, farby...) 

o artikulačné a rytmické hry so slovami 

o analyticko-syntetická hra s vlastným menom  - 1. hláska v mene (zvukom, znakom) 

o  gramotnosť –poznávanie abecedy, hry s písmenami (predškoláci) 

o „Naša obec“ – rozhovor, vychádzka, zostrojovanie, kreslenie 

o  experimentovanie s farbami (návrh látky, letná nálada, farebný dážď...) 

 

http://www.nasedeticky.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=tCAXReMPXHU
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Október 

 

 Prišla jeseň. Deti si prostredníctvom rôznorodých aktivít uvedomujú jej vplyv na zmeny 

v prírode a v živote všetkého živého.   Priamym pozorovaním si utvárajú predstavy o jesennom 

počasí, kvetoch, stromoch, kríkoch a ich plodoch, o jesennej úrode a jej uskladnení, uvedomujú si 

zmeny v oblečení ľudí a ich aktivitách, v správaní niektorých zvierat a vtákov. Pri pobyte vonku 

zbierajú prírodniny na kognitívne, kreatívne  a estetické účely. Vnímajú farebnú pestrosť jesennej 

prírody a okolitého sveta a svoje osobité farebné videnie prezentujú vo výtvarných a pracovných 

aktivitách. Šarkaniáda, pozorovanie výroby strašidielok z tekvíc, vytváranie ovocníčkov 

a zeleninkov, experimentovanie či lampiónový sprievod umožnia deťom zdieľať spoločné 

zaujímavé zážitky. Pri tvorbe herbára spoznávajú okrem rastlín či listov aj  moc slov a písmen. 

Bábka Filipa deti zavedie do Krajiny zdravia. Deti rozprávkovým spôsobom získajú 

potrebné vedomosti o zdravej výžive a zdravom životnom štýle. Vytváranie empatických postojov 

k starším ľuďom, ochota pomôcť a porozprávať sa, zaujímať sa o potreby a záujmy starých a 

chorých ľudí budú osou aktivít štvrtého októbrového týždňa. 

 

Mesiac Obsahový celok 

(téma) 

Podtéma 

 

 

X 

 

 

Pani Jeseň čaruje 

Lastovičky odleteli (elementárne vedomosti o zvieratách a ich príprave na zimu; 

charakteristické znaky jesene, jeseň v piesni, básničke, rozprávke) 
Jeseň – pani bohatá (jeseň v prírode,  jesenné práce, poznávame  stromy a kríky -

ich plody a listy; tvorba herbára) 
Zdravie na tanieri, zo záhrady do kuchyne (zdravé potraviny a nápoje, hygiena pri 

konzumácii, rôzne spôsoby úpravy, význam konzumácie pre zdravie, deň jablka) 
Počasie a kalendár (meranie času – rok, mesiace, dni v týždni;  prvky počasia, 

piktogramy,  vplyv počasia na prírodu, zvieratá a ľudí; hry so slovami, písmenami 
Máme radi  jeseň (Halloween - svet strašidiel, lampiónový sprievod,  šarkaniáda;)  

experimenty  s neživou prírodou (so vzduchom) 
 
Učebné zdroje: 

  

Literatúra:  

 

• Štátny vzdelávací program  

• Metodika predprimárneho vzdelávania 

• Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách 

• Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí v MŠ 

• Metodika „Krok za krokom“ – tvorba pravidiel s. 34 - 35 

• Rozvíjajúci program VaV detí s odloženou povinnou šk. doch. v MŠ 

• vlastné metodické portfólio každej učiteľky (básne, piesne, hry) 

• Piesne, hry a riekanky pre deti predškolského veku 

• Pohybový program pre deti materských škôl (vyd. Rokus) 

• Metodiky k jednotlivým oblastiam ŠVP 

• Kniha Jozefa zo Senca – hádanky o stromoch a kríkoch od s. 87 

• Rok s krtkom: s. 78 – 82 „Ako sa krtko lúčil s bocianom“ 

• knihy a časopisy  

• RAABE Svet predškoláka 

• RAABE Dieťa a jeho svet 

• KAFOMET 

• Sutejev: Rozprávky o zvieratkách: Jablko  

• M. Ďuríčková: Chorý medvedík  

• M. Ďuríčková: „Strom, ktorý mal tajomstvo“  (z knihy Danka a Janka) 
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• Mária Rázusová-Martáková: Môj macík 

• O veľkej repe 

• Youtube „Ovocie“ https://www.youtube.com/watch?v=Nda2RZRN1Kw 

• Youtube „Zelenina“ https://www.youtube.com/watch?v=1XUubH4qnmA 

• Youtube „Aké to je“ Veľké - malé“ https://www.youtube.com/watch?v=0g4r5pVwrLs 

 

Iné zdroje: 

 

• Internet – metodické portály, stránky napr. www. krokotak.com; www.nasedeticky.sk, 
Planéta vedomostí 

• obrázkový materiál 

• pracovné zošity 

• CD, DVD, audiokazety  

• PC hry Veselá lienka, Alík, Cirkus šaša Tomáša 

• Hudobné nástroje 

• Športové potreby, náradie a náčinie 

• Výtvarný a pracovný materiál 

• Interaktívna tabuľa 

• UP Listnaté stromy a ich plody, UP Ihličnaté stromy a ich plody, UP Kríky a ich plody 

• Vicianová: „Čo rozprávali stromy“, „Čo videl šarkan“ (Environmentálna výchova z cyklu 

ročné obdobia v prírode. )  

• UP Vtáky 

• Opravilová: Podzim v mateřské škole 

Fülöpová, Zelinová: Hry v MŠ na rozvoj osobnosti dieťaťa: str.64 – 66 = hry na rozvíjanie 

autoregulácie                 str.33  - 35 = hry na poznávanie a prácu s informáciami  

• Bee Bot + podložka Jeseň 

• Plániky k LEGU DACTA - Jeseň 

        

Stratégie: 

 

o grafomotorické cvičenia – vertikálne línie a ich variácie 

o zostrojenie pojmových máp „Ovocie“, „Zelenina“, „Zdravé a škodlivé potraviny“ 

o  hry so slovami, písmenami 

o vychádzky po obci, do prírody 

o poznávanie stromov v školskej záhrade podľa tvaru koruny, listov, plodov, štruktúry a farby 

kôry 

o zážitkové učenie: poznávanie častí tela stromu, rastlín (ekopokusy) 

o recitovanie básní, riekaniek, spev piesní o jeseni a  farbách, stromoch, ovocí, zelenine, zdraví 

o vytrhávanie, skladanie, lepenie, krčenie papiera (šarkan, strom, ovocie, zelenina...) 

o vystrihovanie a dotváranie makiet (ovocie, zelenina, stromy, kríky, plody) 

o zhotovovanie výrobkov z jesenných plodov a listov ( svetlonos, ... ) 

o odtláčanie štruktúry a tvaru listov 

o využitie zemiakových, jablkových a iných prírodných razítok 

o strihanie –precvičovanie manipulácie s nožničkami pri strihaní rovných  a oblých línií 

(ovocie, zelenina, stromy, listy...) 

o jesenné práce v záhrade a na poli – rozhovor o obrázkoch, priame pozorovanie 

o „Čo sa skrýva v košíku“  - poznávanie a pomenovanie O a Z podľa hmatu, vône a chuti 

o hra pexeso – ovocie a zelenina 

o jeseň  - sťahovavé vtáky – rozhovor, čítanie a pozorovanie správania lastovičiek, husí pred 

odletom do teplých krajín 

o pohybové a relaxačné cvičenia a hry: Dedko a babka; Poďme deti do domu; 

http://www.martinus.sk/knihy/autor/maria-razusova-martakova
https://www.youtube.com/watch?v=Nda2RZRN1Kw
https://www.youtube.com/watch?v=1XUubH4qnmA
http://www.nasedeticky.sk/
https://sclib.svkk.sk/sck01/Record/000085739
https://sclib.svkk.sk/sck01/Record/000085739
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o hudobno-pohybové hry s jesennou tematikou: Bocian a žabky... 

o pohybové hry na školskom dvore, orientácia v priestore, prekonávanie prekážok 

o hry v piesku  

o vyčistíme si záhradu – zbieranie šišiek, konárikov, odhodených papierov, plastov... 

o EKO – zakopanie POKLADU (čo sa v prírode rozloží a čo nie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20 

November 

 
V treťom mesiaci školského roka sa deti oboznamujú s ľudským telom, problematikou 

zdravia a choroby, rodičovstva. Primeranou formou sa oboznámia so zázrakom zrodenia ľudského 

jedinca, s úlohou rodičov a rodiny v starostlivosti o dieťatko, spoznajú stavbu a funkciu ľudského 

tela vrátane zmyslových a niektorých vnútorných orgánov. Na elementárnej úrovni sa budú 

vyjadrovať k otázke zdravia a choroby, budú riešiť prevenciu chorôb, úlohu lekára a zdravotnej 

sestry, význam hygieny a zdravého životného štýlu. Svoje osobné skúsenosti budú prezentovať 

v rolových hrách. Vedomosti si budú dopĺňať priamym pozorovaním, rozhovorom, praktickou 

činnosťou, experimentovaním, prostredníctvom médií. Koniec mesiaca bude venovaný príprave na 

najkrajšie sviatky roka Vianoce, deti si pri príprave na ne precvičia svoje schopnosti a zručnosti 

v rolách recitátorov, tanečníkov, hercov, spevákov, dekoratérov. 
 

Mesiac Obsahový celok 

(téma) 

Podtéma 

 

 

XI 

 

 

Rastieme zdravo 

Ako som prišiel na svet (elementárne vedomosti o rodičovstve a starostlivosti 

a bábätko)  
Moje telo a zdravie (základné anatomické kategórie; hra na lekára; ochrana 

zdravia, prvá pomoc, dôležité telefónne čísla) 
Tajomstvá skryté pod kožou  (prejavy života – dýchanie, trávenie, krvný obeh, 

vylučovanie, zmyslové vnímanie;  športová olympiáda) 
Čo dokáže moje telo – pripravujeme sa na Advent (príprava programu  a výzdoby 

na Mikuláša a Vianoce, vianočné tvorivé dielne; básne, piesne, scénky, tance) 

 
Učebné zdroje: 

 

Literatúra: 

 

• Štátny vzdelávací program  

• Metodika predprimárneho vzdelávania 

• Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách 

• Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí v MŠ 

• Metodika „Krok za krokom“ – tvorba pravidiel s. 34 - 35 

• Rozvíjajúci program VaV detí s odloženou povinnou šk. doch. v MŠ 

• vlastné metodické portfólio každej učiteľky (básne, piesne, hry) 

• Piesne, hry a riekanky pre deti predškolského veku 

• Pohybový program pre deti materských škôl (vyd. Rokus) 

• Metodiky k jednotlivým oblastiam ŠVP 

• knihy a časopisy  

• RAABE Svet predškoláka 

• RAABE Dieťa a jeho svet 

• KAFOMET 

• Ako prichádzajú na svet bábätká 

• Maťko a jeho najmilší 

• Rok s krtkom s. 118 – 127  

• Moje telo  

• Fülöpová, Zelinová: Hry na rozvíjanie autoregulácie : Hry v MŠ na rozvoj osobnosti dieťaťa 

str.64 – 66  

• Kniha hádaniek Jozefa zo Senca – hádanky o ľudskom tele a zdraví (str. 5/2, str. 15/4, str. 

39/4, str. 45/7, str. 113/1+2, str. 115/4+6 

• Druhá kniha hádaniek Jozefa zo Senca- str. 7/3, str. 13/1, str. 17/2, str. 97/4 
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• Mária Rázusová-Martáková: Môj macík 

• Prečo vlk šušlal alebo 18 rozprávok o zuboch (Kovaľová) 

• Filipove dobrodružstvá (v Krajine zdravia) (Jacques Breuil – Jean Breuil) 

• Filipove ďalšie dobrodružstvá (o našej planéte, ekológii, hygienických návykoch, prvej 

pomoci, predchádzaní úrazom v domácnosti a iných praktických veciach) (Jacques Breuil – 

Jean Breuil) 

• Filip na Detských ostrovoch a iné dobrodružstvá  (zdravý životný štýl) (Renata Kaminská, 

Pepa Popper) 

• Mimi a Líza (Kerekesová, Moláková, Salmela) – čarovné poučné príbehy slepého 

a vidiaceho dievčatka 

 

Iné zdroje: 

 

• youtube: Miro Jaroš: Čisté rúčky, Veselé zúbky, Zubožrút (piesne), video Trvalé zúbky – 

Veselé zúbky  
Spievankovo - Zúbky (pesnička) - VeseleRozpravky.sk 

• „Pršteky“ https://www.youtube.com/watch?v=V1-V1i7zKJM 

• „Moje telo“ https://www.youtube.com/watch?v=TGLsHiLhxxg 

• „Protiklady“ https://www.youtube.com/watch?v=ZgQvE3t-EuM 

• PC, IT, internet  napr. stránky www. krokotak.com; www.nasedeticky.sk 

 

Stratégie: 

 

o grafomotorické cvičenia – horizontálne línie a ich variácie 

o vychádzka ku zdravotnému stredisku, k lekárni  

o spev piesní s tematikou zdravia, ľudského tela (Keď si chorý: PHaR s. 281, Čo si našiel: 

PHaR s. 283, Či si malý, lebo veľký: PHaR s. 99, Ponosa: PHaR s. 97, Chúďa prštek: PHaR 

s. 98, Papaj, Kajko, papaj: PHaR s. 101, Milý ty môj kamarát: PHaR s. 104, , Moje telo..., 

Harmanček: PHaR s. 41, Hlava, ramená: CD Škola hrou č. 10) 

o spev piesní s tematikou Vianoc a Mikuláša 

o pohybové a relaxačné cvičenia (Zacvičme si, Na trávičke: PHaR s. 163, 165, Tanček: PHaR 

s. 71, Ruky, ručičky: PHaR s. 72, , Ťapulienky, ťap: PHaR s. 169, Dupkajú nožičky: PHaR 

s. 164, Keď si šťastný: CD Škola hrou č. 1, Hlava, ramená: CD Škola hrou č. 10, 

audiokazeta Zdravý byť)  

o nácvik tanca na vystúpenie (Mikuláš v MŠ, koledovanie, besiedka pod stromčekom) 

o hra na detských hudobných nástrojoch, rytmické hry 

o počúvanie hudby a piesní, vyjadrenie dramatickými výrazovými prostriedkami 

o recitovanie básní, riekaniek o zdraví, zimných sviatkoch 

o hrové aktivity  na rozvoj jemnej motoriky - kreslenie, maľovanie, modelovanie, plošné 

a priestorové vytváranie  

o viazanie a prevliekanie šnúrok, vyšívanie, precvičenie rôznych druhov zapínania odevov, 

obuvi 

o námetové, konštruktívne a dramatizujúce  hry (napr. robot) 

o rozprávanie o práci lekára a zdravotnej sestry, zdôvodnenie jej významu 

o rozprávanie o pocitoch zdravia a choroby, z návštevy lekára 

o pojmové mapovanie: „Ľudské telo“, „Zdravie a choroba“ 

o obkreslenie obrysu skutočného ľudského tela (napr. kamaráta), dokreslenie detailov 

o strihanie –-precvičovanie manipulácie s nožničkami pri strihaní rovných  a oblých línií 

(napr. chlapec, dievča – aj ako harmonika) 

o čísla a číselný rad v hrách a edukačných aktivitách 

http://www.martinus.sk/knihy/autor/maria-razusova-martakova
https://www.veselerozpravky.sk/spievankovo-zubky/
https://www.youtube.com/watch?v=V1-V1i7zKJM
https://www.youtube.com/watch?v=TGLsHiLhxxg
https://www.youtube.com/watch?v=ZgQvE3t-EuM
http://www.nasedeticky.sk/
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o hra so slovami – „Povedz inak...“ – spoznávanie   vytváranie synoným 

o pexeso – ľudské telo 

o karty – Čierny Peter,  kvarteto 

o panáčik – logická hra s rovinnými geometrickými tvarmi 

o puzzle, rozstrihané obrázky – skladanie celku z častí (orientácia na ploche) 

o tangramy – zostavenie jednoduchého obrázka z častí podľa schémy 

o práca s PC – náučné programy o ľudskom tele 

o obrázkové čítanie  

o „čítanie hmatom rúk“: dierované obrázky (Brailovo písmo) 

o pohybové hry na školskom dvore, orientácia v priestore, hry s loptou 

o artikulačné, rečové a sluchové hry 

o analyticko-syntetická hra so slovami,  spoznávanie ďalších písmen abecedy,  opakovanie 

známych písmen a básní o nich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 23 

December 

 
Mesiac december umožňuje deťom spoznať bohatstvo  ľudových zvykov a tradícií, ktoré sa 

viažu k najkrajšiemu obdobiu roka – adventu a Vianociam. Pripravujú sa na privítanie Mikuláša, 

„píšu“ list Ježiškovi, opisujú priebeh sviatkov v ich rodine. Nacvičujú program na slávnosť pri 

stromčeku, plní očakávania odpočítavajú dni, ktoré ich delia od štedrého večera. Nenásilne si 

osvojujú dôležité postoje, schopnosť potešiť iných ľudí,  urobiť im radosť, dávať a prijímať 

pozornosť a lásku, prežívať pocit pohody a spolupatričnosti. Tvorivosť deti uplatňujú pri výzdobe 

interiéru, príprave vianočných pozdravov, výrobe  darčekov,  vianočného pečiva. Čaro sviatočného 

obdobia umocňujú rozprávkové príbehy o Mikulášovi a Vianociach, počúvanie a spev kolied. Deti 

s nadšením vítajú možnosť prípravy vianočných dekorácii spolu s rodičmi v rámci triednych 

tvorivých dielní. 

 
Mesiac Obsahový celok 

(téma) 

Podtéma 

 

XII 

 

Zimné sviatky 

Príď k nám dedko Mikuláš! (príprava na sviatok sv. Mikuláša, výzdoba interiéru 

MŠ, výtvarné, hudobné, dramatické aktivity) 
Advent  a jeho vône – varíme, pečieme, zdobíme (priblíženie sviatku z pohľadu 

príprav v rodine, komunikácia predchádzajúcich skúsenosti so sviatkom, príprava 

vianočného pečiva,  poznávanie surovín a technologického postupu) 
Čaro Vianoc (list Ježiškovi, tradície,  koledy, besiedka) 

 
Učebné zdroje:  

Literatúra: 

• Štátny vzdelávací program  

• Metodika predprimárneho vzdelávania 

• Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách 

• Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí v MŠ 

• Metodika „Krok za krokom“  

• Metodiky k jednotlivým oblastiam ŠVP 

• Rok s krtkom s. 95 (Mikuláš a čerti), s. 102 (Vianoce) 

• Rozvíjajúci program VaV detí s odloženou povinnou šk. doch. v MŠ 

• vlastné metodické portfólio každej učiteľky (básne, piesne, hry) 

• Zborník Zima  

• Kniha hádaniek Jozefa zo Senca (téma: Zima, Mikuláš, Vianoce) 

• Piesne, hry a riekanky pre deti predškolského veku – Zima: od. str. 286 

• Pohybový program pre deti materských škôl (vyd. Rokus) 

• knihy a časopisy  

• RAABE Svet predškoláka 

• RAABE Dieťa a jeho svet 

• KAFOMET 

 

Iné zdroje: 

 

• UP Ročné obdobia: Zima 

• Plániky k LEGU DACTA: Vianoce, Mikuláš  

• Knihy pre deti  s vianočnou tematikou, napr. Mimi a Líza1: Vianoce  

• detská literatúra a časopisy Včielka, Vrabček, Adamko – č. 4 december 
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• CD s detskými zimnými a vianočnými piesňami a koledami 

• DVD s vianočnou tematikou  - napr. Krtko a Vianoce, Pat a Mat, Bambuľka 

• bábky a iné rekvizity (Mikuláš, čert, anjel, rodina...) 

•  PC, internet, IT 

 

Stratégie: 

o grafomotorické cvičenia  - kombinované pohyby spájaním horizontálnej a vertikálnej línie 

o počúvanie  - rozprávky a príbehy o Mikulášovi, o vianočnom období, zvykoch 

o kreslenie, maľovanie, modelovanie, plošné a priestorové vytváranie  

o pohybové a relaxačné cvičenia 

o hra na detských hudobných nástrojoch, rytmické hry 

o počúvanie hudby, vyjadrenie hudby dramatickými výrazovými prostriedkami 

o recitovanie básní, riekaniek, hra divadielka 

o spevácke činnosti - spev piesní s tematikou Mikuláša, Vianoc a zimy 

o „pečenie“ zo slaného cesta, a iných modelovacích hmôt 

o námetové, konštruktívne a dramatizujúce  hry ( upratujeme, varíme, pečieme, zdobíme 

stromček, vytvárame ozdoby na stromček, Betlehem, vianočné a novoročné pohľadnice, 

darčeky, hra na Mikuláša, Luciu, realizácia niektorých vianočných zvykov, píšeme a 

čítame  list Ježiškovi a pod. ) 

o darček pre... – zhotovenie darčeka pre blízku osobu s využitím rôznych výtvarných 

a pracovných techník /rozvoj jemnej motoriky, tvorivosti/ 

o rozprávanie o sviatočných zvykoch v domácnostiach detí, vytvorenie sviatočnej atmosféry 

ich realizáciou (napr. svetielka na vode) 

o strihanie – precvičovanie manipulácie s nožničkami pri strihaní rovných  a oblých línií 

(napr. Mikuláš, čert a anjel – postavy z papiera, vianočné pečivo, ozdoby na stromček, 

salónky) 

o obrázkové čítanie, písanie Ježiškovi  

o pohybové hry na školskom dvore  

o hry so snehom 

o prechádzky po obci – všímanie si sviatočnej výzdoby 

o artikulačné, rečové a sluchové hry 

o hra so slovami  - „Doplň slovo“ – vytváranie rýmov, krátkych veršov 

o hra so slovami  - vytváranie a použitie antoným 

o hranie spoločenských hier pexeso, domino  

o hra s rovinnými geometrickými tvarmi – zostavovanie obrázkov podľa predlohy i fantázie 

o rozstrihané obrázky – skladanie celku z častí (napr. vianočné pohľadnice) 

o tangramy – zostavenie jednoduchého obrázka z častí podľa schémy 

o recitovanie a spev Mikulášovi  

o koledovanie, vystúpenie s programom na besiedke 

o príprava vianočných dekorácii spolu s rodičmi v rámci triednych tvorivých dielní 
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Január 

 
Stretnutie sa v novom kalendárnom roku  bude príležitosťou oboznámiť deti s plynutím 

času. Na základe každodenných činností deti získajú vedomosti o časových vzťahoch v rámci 

jedného dňa a týždňa, mesiacoch v roku. Uvedomia si tok času na základe striedania ročných 

období. Pri pozorovaní zimnej prírody, zvierat a ľudí vydedukujú charakteristické znaky Zimy, 

uvedomia si jej krásu i nástrahy. Prostredníctvom hier sa pokusov spoznajú vlastnosti vody v jej 

skupenstvách, jej význam pre život na Zemi. Pri pobyte vonku sa vyšantia v hrách so snehom, pri 

kĺzaní, sánkovaní, guľovaní, stavaní snehuliakov. Stopy v snehu budú príležitosťou na bádanie, kto 

ich vytvoril, komu patria. Vzťah k prírode, zvieratám a vtákom si môžu budovať a prehlbovať napr. 

ich kŕmením a pozorovaním, ale aj vytvorením kŕmidla a krmiva pre vtáky.  

 
Mesiac Obsahový celok 

(téma) 

Podtéma 

 

I 

 

V kráľovstve pani 

Zimy 

Tajomstvo snehovej vločky (voda a jej podoby, význam , kolobeh vody v prírode) 
Prišla zima (znaky zimy, piesne, básne, rozprávky). 
Staráme sa o zvieratká, stopy v snehu (starostlivosť o vtáky a lesné zvieratá 

v zime,  ochranárske postoje k prírode. Výroba kŕmidla, krmiva,  kŕmenie vtákov. 

Kalendár prírody – jar, leto, jeseň, zima. Môj deň . Hodiny. ( rytmy prírody – 

pravidelné striedanie častí dňa a ročných období, poznávanie hodín,  ich výroba.) 

 
Učebné zdroje:  

 

Literatúra: 

 

• Štátny vzdelávací program  

• Metodika predprimárneho vzdelávania 

• Metodiky k jednotlivým oblastiam ŠVP 

• RAABE Svet predškoláka 

• RAABE Dieťa a jeho svet 

• KAFOMET 

• metodika „Krok za krokom 

• vlastné metodické portfólio každej učiteľky (básne, piesne, hry,...) 

• Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách 

• Zima v mateřské škole /Opravilová/ 

• zborník Zima 

• Piesne, hry a riekanky pre deti predškolského veku 

• Pohybový program pre deti materských škôl 

• Knihy o grafomotorike zo školskej knižnice 

• Rok s krtkem: Krtek a sněhulák s. 109, Jak krtek pomáhal dešťové kapce najít kamarády s. 

171; Krtek a sluníčko s. 52 – 60 (ročné obdobia) 

• Praktická ekovýchova pre MŠ: Putovanie s kvapkou vody – kolobeh vody v prírode 

(metodika, pracovné listy, CD) 

• detský atlas Svet a človek (žltý obal A4) – Voda v prírode s.26- 27 

• Evička nám ochorela – metodický materiál (zima a jej nástrahy pre zdravie) 

• Našim deťom – Zima (rozprávky, básne, príbehy, hádanky) 

• Kniha Jozefa zo Senca – hádanky o vtákoch od s. 105,  jazykolamy 

• literatúra pre deti 

• knihy zamerané na výtvarné  a pracovné aktivity detí 
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Iné zdroje: 

 

• UP Ročné obdobia, Obrázkové hodiny 

• bábky a iné divadelné rekvizity 

• obrázkový materiál 

• pracovné zošity, pracovné listy 

• detské a odborné časopisy 

• Plániky k LEGU DACTA: zima /chlapec a dievča v zime, sane.../; kvapka a vodník; obrázky 

zimy 

• CD a DVD, audiokazety, prehrávače 

• IT, PC, Internet napr. stránky www. krokotak.com; www.nasedeticky.sk 

 

o detské knihy, leporelá, encyklopédie 

o časopisy Včielka, Macko Pusík, Vrabček 

o bábky a iné rekvizity  

o pracovné zošity, pracovné listy 

o kalendáre 

o omaľovanky 

o puzzle, tangramy, hlavolamy 

o výtvarný, technický, prírodný  a  odpadový materiál 

o voda sneh, ľad, para  

o spoločenské a didaktické hry, hračky, predmety dennej potreby 

o hudobné nástroje 

o DVD rozprávky: Perinbaba, Snehuliacke rozprávky, Snehomila, Krtko a snehuliak, Pingu, 

Počkaj, zajac! 

o Fíha: Vločky sú kočky 

o Yuotube: „Ročné obdobia“ https://www.youtube.com/watch?v=HNp3tbVoQeU 

o Yuotube: „Mesiace“ https://www.youtube.com/watch?v=m_fqse6D-wc 

o Yuotube: „Dni v týždni“ https://www.youtube.com/watch?v=_avKtl__7zU 

o Yuotube: „Počasie“ https://www.youtube.com/watch?v=wCmZV3hnVHg 

o PC hry 

o obrázkový materiál 

o náčinie a náradie na cvičenie + sánky, boby, „lopaty“ na hry na snehu a so snehom 

 

Stratégie: 

 

o grafomotorické cvičenia  - lomené línie 

o čítanie rozprávok a príbehov so zimnou tematikou , napr. O dvanástich mesiačikoch, H.Ch. 

Andersen:  Dievčatko so zápalkami, M. Ďuríčková: Danka a Janka: Studená návšteva; 

rozprávky a príbehy o zime z knihy Našim deťom, od V. Bulatova a iné 

o počúvanie, recitácia básne Dni v týždni a iných básní o zime,  časových vzťahoch 

o pohybové hry na školskom dvore, napr. na snehuliakov, vrany a vrabce,... 

o hry na snehu a so snehom (sánkovanie, stavanie snehuliaka, guľovanie...) 

o prechádzky do zimnej prírody 

o  „Čo sa stane, keď...“ = nástrahy pani Zimy /Evička nám ochorela/ 

o čítanie rozprávok a príbehov o potrebe starostlivosti o zvieratá, vtáky 

o vytvorenie kŕmidla napr. z plastovej fľaše, krabice 

o nainštalovanie vtáčej búdky, kŕmenie a pozorovanie vtáčikov 

o príprava (vyrobenie) krmiva pre sýkorky, zavesenie na konár 

o hry na snehu a so snehom (sánkovanie, bobovanie, stavanie snehuliaka, guľovanie; 

vytváranie, hľadanie a identifikovanie stôp v snehu,  snehový anjel – otláčanie vlastného 

tela do vrstvy snehu...) 

http://www.nasedeticky.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=HNp3tbVoQeU
https://www.youtube.com/watch?v=m_fqse6D-wc
https://www.youtube.com/watch?v=_avKtl__7zU
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o prechádzky do zimnej prírody 

o hudobno-pohybové hry o zime, napr. Na zajka a snehuliaka, Na medveďa /PHaR s. 213/ 

o hra na detských hudobných nástrojoch, rytmické hry 

o počúvanie hudby, vyjadrenie hudby dramatickými výrazovými prostriedkami (aj piesní na 

youtube, napr. Fíha – pieseň Vločky, Zlatá brána – Prší, prší dáždik...) 

o spev piesní so  zimnou tematikou /PHaR od s. 286/ 

o počúvanie, voľné prerozprávanie, dramatizácia rozprávky „Rukavička“ 

o kreslenie, maľovanie, modelovanie, plošné a priestorové vytváranie orientované na Zimu  

o pracovné činnosti: lepenie, krčenie papiera,  strihanie, – precvičovanie manipulácie 

s nožničkami pri strihaní snehovej vločky, snehuliaka, kŕmidla, vtáčika, zimnej krajiny, 

stromu a pod. 

o maľované čítanie  

o artikulačné a rečové hry 

o hra so slovami  - „Doplň slovo“ – vytváranie rýmov, veršov 

o pexeso  - hľadanie dvojíc 

o spoločenské hry – napr. Krtko v zime 

o hra s rovinnými a priestorovými geometrickými tvarmi – zostavovanie obrázkov a stavieb 

podľa predlohy i fantázie 

o puzzle a kocky – skladanie celku z častí  

o hlavolamy – riešenie problémových úloh 

o matematické a logické hry, hry s číslami 

o práca s PC  a na IT– hry, kreslenie 
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Február 

 
Zimný ospalý a studený čas je vhodný na rozvoj kreativity, zábavu a budovanie vzájomných 

vzťahov. Deti budú viac experimentovať s farbami, hudobnými nástrojmi, spoznávať ich vlastnosti 

a hľadať možnosti využitia. Fantáziu, hravosť a radosť prinesie fašiangový týždeň, ktorý sa bude 

niesť v duchu príprav a realizácie karnevalu. V námetových hrách na remeslá a profesie sa deti 

vžijú do rolí dospelých pracujúcich ľudí, hravou formou si rozšíria vedomosti a skúsenosti 

z vybraných oblastí ľudských činností. 
 

Mesiac Obsahový celok 

(téma) 

Podtéma 

 

 

II 

 

Veselý fašiangový 

čas 

Farebné kráľovstvo (poznávanie farieb, výtvarných prác maliarov, experimento-

vanie s farbou, výtvarným dielom, vyjadrenie chute farbou) 
My sme malí muzikanti (hudba a hudobné nástroje, karaoke, spev piesní, tvorba 

hud. nástrojov,  hud. sprievodov k piesňam); hudba a tanec 
Fašiangový karneval (povianočné zvyky; výroba masiek a škrabošiek, výzdoba 

interiéru, karneval masiek) 
Čím budem (profesie, remeslá, ich  význam a osobitosti, hra na povolania, tvorivá 

dramatika); hra na záhradníka -  zasadenie kvetu, byliny za účelom pozorovania 

 
Učebné zdroje:  

 

Literatúra: 

• Štátny vzdelávací program  

• Metodika predprimárneho vzdelávania 

• Metodiky k jednotlivým oblastiam ŠVP 

• vlastné metodické portfólio každej učiteľky (básne, piesne, hry,...) 

• Grafomotorika pre deti predškolského veku  

• Metodika „Krok za krokom“ 

• RAABE Svet predškoláka 

• RAABE Dieťa a jeho svet 

• KAFOMET 

• Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách 

• Rok s krtkom: str. 25 – 26 – studené a teplé farby, Vtáci pri kŕmidle str. 84 – 86, zimní spáči 

str. 88 - 94 

• Piesne, hry a riekanky pre deti predškolského veku (Karneval s. 162) 

• Pohybový program pre deti materských škôl 

• knihy zamerané na výtvarné  a pracovné aktivity detí /vyd.Portál, Grada, Topp.../ 

• odborné časopisy, obrázkový materiál, pracovné zošity  

• CD a DVD, audiokazety 

• PC, Internet 

 

Iné zdroje: 

 

• Plániky k LEGU DACTA: obrázky – karneval 

• DVD Proxík a športová výbava 

• učebné pomôcky (Farby, Profesie, UP na počítanie, zvuky) 

• hračky a predmety na námetové hry na profesie 

• hudobné nástroje - rytmické i melodické +  obrázky hudobných nástrojov 

• karnevalové kostýmy, ozdoby a iné rekvizity, škrabošky a masky, čiapky zvierat  
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• kostýmy a pomôcky na námetové hry na profesie 

• bábky  

• výtvarný, technický, prírodný  a  odpadový materiál  

• detské knihy a leporelá  

• pracovné listy  

• PC, IT napr. stránky www. krokotak.com; www.nasedeticky.sk, planéta vedomostí 

• DVD Proxík a hudobné nástoje 

• Fíha Tralala: DVD Farebný svet 

• DVD rozprávky: https://www.veselerozpravky.sk/macko-usko-farby/ 

         http://www.vip-team.eu/data/file/270_o-duhovom-lese.pdf 

•  youtube: „Aká je to farba?“  https://www.youtube.com/watch?v=tntnkeeDwqE 

    „Akú farbu má pocit?“ http://www.skolskyportal.sk/vzdelavanie-vychova/duha-

edukacna-aktivita 
         My sme malí stavbári     zvedaveslniecko.sk/wp-content/.../My-sme-malí-stavbári...Janka-
B....Nana_.docx 

youtube: „Tvary“  https://www.youtube.com/watch?v=Mtfm8J9ATZw 

youtube: „Maľovaná abeceda“  https://www.youtube.com/watch?v=mKoYmFfYbAM 

youtube: „Abeceda“  https://www.youtube.com/watch?v=EKKapXP6voI 

youtube: „Počítame do 10“  https://www.youtube.com/watch?v=dfiLY5gA-IU 

youtube: „Vľavo - vpravo“  https://www.youtube.com/watch?v=dLw-PGBSC2c 

• podložka bee bot - farby; hudobné nástroje 

• náčinie a náradie na cvičenie  

 

Stratégie: 

 

o grafomotorické cvičenia – krúživé pohyby 

o hry s farbami, experimentovanie (napr. miešanie a prelínanie farieb)  

o strihanie, lepenie, tvarovanie, zdobenie – masky, škrabošky, výzdoba triedy a interiéru MŠ 

o kreslenie, maľovanie, modelovanie, plošné a priestorové vytváranie 

o konštruovanie zo stavebníc, skladačiek, lega 

o tvorba obrázkov z puzzle, kociek, tangramov 

o riešenie hlavolamov, hádanie hádaniek 

o hra s rovinnými a priestorovými geometrickými tvarmi – zostavovanie obrázkov a stavieb 

podľa predlohy i fantázie  

o matematické a logické hry, hry s číslami 

o hranie spoločenských a kartových hier: Človeče, nehnevaj sa; kvarteto; domino; pexeso 

(farby, abeceda, čísla) 

o hranie námetových a dramatických hier na remeslá a povolania,  napr. Hra na remeselníkov, 

na meteorológov... 

o pohybové a relaxačné cvičenia s využitím náradia a náčinia 

o recitovanie básní, riekaniek, spev piesní - o farbách, povolaniach, fašiangoch  

o počúvanie a dramatizácia rozprávky „Pampúšik“  

o počúvanie hudby a jej tvorivé vyjadrenie (tancom, pohybom, rytmizáciou, dramatizáciou, 

kresbou, maľbou...) 

o nácvik tanca 

o analyticko-syntetická hra so slovami, spoznávanie a uvedomenie si  homoným podľa 

obrázkov 

o spoločenské a kartové hry – napr. Človeče, nehnevaj sa!; Domino; Kvarteto; Pexeso 

http://www.nasedeticky.sk/
https://www.veselerozpravky.sk/macko-usko-farby/
http://www.vip-team.eu/data/file/270_o-duhovom-lese.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tntnkeeDwqE
http://www.skolskyportal.sk/vzdelavanie-vychova/duha-edukacna-aktivita
http://www.skolskyportal.sk/vzdelavanie-vychova/duha-edukacna-aktivita
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjg6-bMoNbRAhXG7xQKHRQkBJsQFgg0MAU&url=http%3A%2F%2Fzvedaveslniecko.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2FMy-sme-mal%25C3%25AD-stavb%25C3%25A1ri...Janka-B....Nana_.docx&usg=AFQjCNE5NmkGLHYFhqf9AuHpL0ea1MblKg&bvm=bv.144224172,d.bGs
https://www.youtube.com/watch?v=Mtfm8J9ATZw
https://www.youtube.com/watch?v=mKoYmFfYbAM
https://www.youtube.com/watch?v=EKKapXP6voI
https://www.youtube.com/watch?v=dfiLY5gA-IU
http://www.akonaskolu.sk/index.php?sekcia=strana&kategoria=hry_pre_predskolakov&idclanku=204
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o hry na snehu a so snehom (sánkovanie, bobovanie, stavanie snehuliaka, guľovanie; 

vytváranie, hľadanie a identifikovanie stôp v snehu...) 

o prechádzky do zimnej prírody, kŕmenie a pozorovanie vtákov 
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Marec 

 

Marec je mesiacom knihy a nástupu nového ročného obdobia – jari. Charakterizuje ho 

prebúdzanie prírody v oblasti fauny aj flóry, nový život.  

Deti si prostredníctvom rozmanitých činností vytvárajú a upevňujú citový vzťah ku knihe 

a literatúre. Pri aktivitách s  knihami spoznávajú ich  štruktúru, obsah,   autorov. Prostredníctvom 

internetu majú možnosť zistiť, ako knihy vzniká a následne si vytvoriť vlastnú knihu či - aj v čase 

internetu stále žiadané  noviny a  časopisy. 

Naplánované aktivity,  ktoré s deťmi uskutočňujeme, im umožňujú uvedomiť si, že sa končí 

zima. Zo zeme začína nesmelo vykúkať svieža zeleň trávy. Viac slniečka a vyššia teplota vzduchu 

lákajú ľudí k práci v záhradkách a k potulkám v prírode. Zvieratká sa prebúdzajú zo zimného 

spánku. Odlietajú vrany,  v ďalekých krajinách sa sťahovavé vtáky pripravujú na návrat domov. 

Oddýchnutá zem sa pripravuje na prijatie semien a sadeníc. Dovoľuje prvým jarným kvietkom 

rozvinúť svoju krehkú krásu. V maštaliach a chlievoch , na lúkach, poliach i v lesoch sa zvieratká 

pripravujú na nové prírastky.  Deti upratujú sánky, lyže a korčule, vyťahujú lopty, švihadlá, bicykle 

i kolobežky. Chlapci pletú korbáče, dievčatá zdobia vajíčka. Domácnosti voňajú čistotou po jarnom 

upratovaní a vôňou dobrôt z veľkonočného stola. 

 Dlhší pobyt na čerstvom vzduchu deti využívajú k jarným pestovateľským prácam. Môžu si 

založiť vlastné políčko, vyskúšať si hrabanie, pletie, sadenie semien i predpestovaných sadeníc 

úžitkových rastlín, či kvetov. Pri pokusoch v triede zisťujú, aké podmienky rastlinky k životu 

potrebujú. Vedomosti následne aplikujú pri starostlivosti o záhradku. 

 

Mesiac Obsahový celok 

(téma) 

Podtéma 

 

 

III 

 

 

Príroda sa 

prebúdza 

Marec – mesiac knihy (rozprávky, bájky, príbehy s detským hrdinom; koncept 

tlače a knižných konvencií; kniha a jej časti, druhy literatúry, hra na knižnicu, jej 

návšteva; čítanie na pokračovanie. tvorivá dramatika 
Mám básničku na jazýčku  (poézia, riekanky, hádanky, jazykolamy, rečňovanky, 

vyčítanky; tvorcovia knihy; výroba knihy, časopisu deťmi; hodnotenie ilustrácií) 
Sviatky jari – Veľká noc (znaky jari, jarné upratovanie - pretriedenie hračiek 

a pomôcok, čistenie a úprava školského dvora; Veľkonočné tradície, zdobenie 

vajíčok,  interéru MŠ,  pozdravy blízkym, ...) 
Zvieratká z dvora a ich rodina (domáce a hospodárske zvieratá a ich mláďatá, ich 

význam pre človeka, hlasy zvierat; nebezpečenstvo dotýkania sa zvierat) 
Od semienka k rastline (životný cyklus rastliny, podmienky a potreby rastu a 

života, starostlivosť o izbové rastliny; časti tela rastliny, rozmnožovanie;  význam 

rastlín; doplnenie herbára. 

 
Učebné zdroje:  

 

Literatúra: 

 

• Štátny vzdelávací program  

• Metodika predprimárneho vzdelávania 

• Metodiky k jednotlivým oblastiam ŠVP 

• RAABE Svet predškoláka 

• RAABE Dieťa a jeho svet 

• KAFOMET 

• Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí v MŠ 

• Metodika „Krok za krokom“ 

• Rozvíjajúci program VaV detí s odloženou povinnou šk. doch. v MŠ 

• vlastné metodické portfólio každej učiteľky (básne, piesne, hry) 
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• Pohybový program pre deti materských škôl (vyd. Rokus) 

• Grafomotorika pre deti predškolského veku  

• Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách 

• knihy, noviny a časopisy 

• Zborník Jar 

• Rok vo zvykoch – Jar /kniha/   

• Rok s krtkom: Ako krtko a škovránok privolali jar s. 146-152, Krtko a semienko s. 154-161, 

zvieratá: s. 163 – 170: príp. 129-137 

• Opravilová: Jar v mateřské škole  

• Piesne, hry a riekanky pre deti predškolského veku – Jar: od str. 9 po str. 105 

• Našim deťom: Ako zajko šibal (s. 188), Rozprávka o maľovanom vajíčku (s. 190) 

• knihy zamerané na výtvarné  a pracovné aktivity detí /vyd.Portál, Grada, Topp../ 

• Kniha hádaniek Jozefa zo Senca I, II (téma: jar, zvieratá a ich mláďatá, rastliny, počasie 

a pod.) 

• Kniha hádaniek Jozefa zo Senca (modrá) od str. 53 – 63: hádanky Z rozprávky do rozprávky 

(o postavách z rozprávok) 

 

o detská literatúra a literatúra pre dospelých rôzneho druhu a zamerania /poézia, próza, 

atlasy, mapy, encyklopédie../ /napr. Od jari do zimy – Martáková; Učiť sa mi zachcelo alebo 

ako zvieratká naučili deti čítať; Hádanky pre predškolákov; Humorné rozprávky; Našim 

deťom; Atlas sveta pre najmenších; Zlatá brána; leporelá, rozprávky, bájky.../  

o detská literatúra a časopisy Včielka, Vrabček, Adamko – č. 7 - marec 

 

Iné zdroje:  

 

• UP Ročné obdobia: Jar /obrázky/ 

• obrázkový materiál, pracovné zošity (obrázky jari, zvierat a ich mláďat) 

• CD s jarnými a veľkonočnými piesňami 

• CD s hlasmi domácich zvierat (zdrojom je aj internet) 

• DVD s jarnou tematikou  - napr. Fíha Tralala  Semienka... 

• PC, Internet, IT napr. stránky www. krokotak.com; www.nasedeticky.sk 

• hračky, bábky a iné rekvizity (hospodársky dvor, drevené a umelé makety zvierat) 

• veľkonočné dekorácie, predmety, pohľadnice, knihy, jedlá, pečivo... 

• Plániky k LEGU DACTA: veľkonočné vajíčko, domáce a hospodárske zvieratá – 

zostrojovanie aj obrázky; obrázky k jari 

• spoločenské hry, napr. pexeso Abeceda, Domáce zvieratá, Z rozprávky do rozprávky  

• kocky s obrázkami ročných období, loto   

• rozstrihané obrázky 

• výtvarný, technický, prírodný  a  odpadový materiál  

• pracovné zošity a listy  

• puzzle, hlavolamy  

• skladačky a stavebnice 

• hudobné nástroje 

• náčinie a náradie na cvičenie 

 

Stratégie: 

 

o grafomotorické cvičenia – oblúky, vlnovky  

o recitovanie básní, riekaniek, spev piesní s tematikou jari 

http://www.nasedeticky.sk/
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o čítanie ľudových a autorských rozprávok a príbehov, napr. „Išiel capko na jarmok“, „Na tom 

našom dvore“ 

o poznávanie a rozlišovanie hlasov zvierat (sluchové hádanky) 

o na vychádzke pozorovanie domácich zvierat a zvierat na poli 

o sluchová hra „Na hospodára“  -  poznávanie kamaráta podľa farby hlasu  

o hádanky o jari a zvieratách 

o vymýšľanie hádaniek  

o obrázkové čítanie 

o vytvorenie knihy, časopisu, napr. zvieratká z dvora, jarné kvietky... 

o  „Povedz, ako to bolo ďalej „ - vymýšľanie pokračovania deja či konca rozprávky, príbehu 

o „Ilustrácie a ilustrátori“  - spoznávanie výtvarného rukopisu niektorých výtvarných umelcov 

o tvorivé kreslenie, maľovanie, modelovanie, plošné a priestorové vytváranie, využitie 

rôznych, i netradičných techník  

o hrové aktivity  na rozvoj jemnej motoriky, napr. skladanie papiera /pes, mačka, 

o pohybové a relaxačné cvičenia /motivácia: rozprávky, s využitím básní a riekaniek, Dieťa 

a jeho svet: Príbeh o Meduške s. 12-15/ 

o jarné hry a tance  

o spev piesní s tematikou jari, zvierat  

o zdobenie veľkonočného vajíčka, pletenie korbáča 

o príprava jarnej výzdoby: strihanie, lepenie, maľovanie, zostrojovanie...  

o námetové a  konštruktívne  hry  

o hry so slovami  - hláskovanie kratších slov, určovanie počtu slabík, prvej, príp. poslednej 

hlásky v slove  

o spoločenské hry  

o matematické a logické hry, hry s číslami 

o hra s rovinnými a priestorovými geometrickými tvarmi – zostavovanie obrázkov a stavieb 

podľa predlohy i fantázie 

o PC hry, náučné programy 

o prechádzky do prebúdzajúcej sa prírody, pozorovanie zmien 

o zhotovenie veľkonočného pozdravu  

o Veľkonočné sviatky: tradície a zvyky, varíme , pečieme, zdobenie veľkonočného vajíčka, 

pletenie korbáča 

o „Veľká noc u nás doma“ – vyjadrenie pocitov, zážitkov, dojmov z osláv (slovom, kresbou, 

maľbou, farbou...) 
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Apríl 

 
Tento  mesiac sa deti hravou formou oboznámia s vesmírom, životom na Zemi i potrebou 

našu Zem chrániť pred znečistením a ničením. Môžu s Meduškou cestovať na Cukrovú planétu, 

alebo s krtkom hľadať po svete rôznymi dopravnými prostriedkami liek pre chorú myšku. 

Naplnením vagónikov Vláčika Separáčika pochopia princíp a vyvodia význam triedenia odpadu – 

čisté životné prostredie pre ľudí i zvieratá na Zemi, ochrana zdrojov surovín. Bližšie spoznajú 

niektorých obyvateľov vôd, ich okolia a lúk. Prostredníctvom Motýlej záhrady si môžu nenásilne 

pestovať vzťah k prírode a životu v nej. Vidia, ako sa pažravé húsenice premenia na krásnych 

motýľov, ktorých treba kŕmiť. Tak preberú zodpovednosť za ich prežitie v zajatí až po vypustenie 

na slobodu. 

 

 
Mesiac Obsahový celok 

(téma) 

Podtéma 

 

 

IV 

 

 

Spoznávame svet 

Tajomstvá vesmíru (prezentovanie predstáv a poznatkov o Zemi,  hviezdach, 

vesmíre, vyhľadávanie informácií z rôznych zdrojov a ich využitie v aktivitách 
Separáčik, Deň Zeme (separovanie odpadu – spôsob a význam separovania pre 

človeka a Zem, výroba papiera, tvorivé využitie odpadových materiálov), aktivity 

Dňa zeme 
Cestujeme (dopravné prostriedky, správanie sa v DP, semafor, dopravné značky) 
Život v tráve, pri vode a vo vode. Motýlia záhrada/ Mravčia farma. 

 
Učebné zdroje:  

 

Literatúra: 

 

• Štátny vzdelávací program  

• Metodika predprimárneho vzdelávania 

• Metodiky k jednotlivým oblastiam ŠVP 

• RAABE Svet predškoláka 

• RAABE Dieťa a jeho svet 

• KAFOMET 

• Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí v MŠ 

• Metodika „Krok za krokom“ 

• Rozvíjajúci program VaV detí s odloženou povinnou šk. doch. v MŠ 

• vlastné metodické portfólio každej učiteľky (básne, piesne, hry) 

• Pohybový program pre deti materských škôl (vyd. Rokus) 

• Grafomotorika pre deti predškolského veku  

• Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách 

• Zborník Jar 

• Rok s krtkom:  

• Opravilová: Jar v mateřské škole  

• Vicianová: O lienke Bodkulienke (ekoaktivity) 

• Piesne, hry a riekanky pre deti predškolského veku –  

• knihy zamerané na výtvarné  a pracovné aktivity detí (vyd.Portál, Grada, Topp..) 

• Kniha hádaniek Jozefa zo Senca: str. 95 – 104: Hádanky o dopravných prostriedkoch 

• projekt „Bezpečná škôlka“ 

• návšteva dopravného ihriska 

• Stoličný: Rozprávky o dopravných značkách I, II 

• D. Hlavatá: Zebra na ceste – kniha  o potrebe dodržiavania pravidiel cestnej premávky 



 

 35 

• Školka plná zábavy s. 197-221: Doprava;  

• pracovné zošity a listy,  napr. Vymaľovanky Autoškola 

• zborníky básní (o zvieratkách, o dopravných prostriedkoch...) 

 

o detská literatúra a literatúra pre dospelých rôzneho druhu a zamerania: poézia, próza, 

atlasy, mapy, encyklopédie 

o detská literatúra a časopisy Včielka, Vrabček, Adamko – č. 8 – apríl 

o nástenné mapy zvierat sveta 

o veľkorozmerné knihy zvierat, vtákov, plazov, rýb a hmyzu 

o youtube „Poďme sa povoziť“ https://www.youtube.com/watch?v=1ceI2k4Ik2c 

 

• odborné časopisy: Naša škola, Predškolská výchova, Učiteľské noviny, Rodina a škola 

• knihy a časopisy zamerané na kreativitu od vyd. TOPP, Grada, Portál a iné. 

• PC, Internet 

• CD a audiokazety detských piesní 

 

Iné zdroje:  

 

• Plániky k LEGU DACTA: lesné zvieratá, dopravné prostriedky - zostrojovanie aj obrázky 

• UP Zvieratá (obrázky voľne žijúcich a exotických zvierat + zvuky zvierat) 

• Hračky dinosaurov a zvierat zo ZOO 

• obrázkový materiál, pracovné zošity (obrázky jari, zvierat a ich mláďat) 

• CD s jarnými a veľkonočnými piesňami, s piesňami o zvieratách 

• CD s hlasmi zvierat (zdrojom je aj internet) 

• DVD s  tematikou  cestovania, poznávania zvierat, ZOO, separovania odpadu  

• DVD Proxík a cestovanie 

• PC – internet, hry pre deti, napr. Šašo Tomáš, Veselá lienka /farby, tvary, počet, veľkosť, 

poloha,  pohyb v smere šípok  a i./ 

• Interaktívna tabuľa: edukačné softvéry (napr. Planéta vedomostí), piesne o zvieratách  

• www. krokotak.com; www.nasedeticky.sk – ochrana životného prostredia 

• Motýlia záhrada / Mravčia farma Antquarium  

• pracovné zošity a pracovné listy, napr. vymaľovanka Autoškola 

• spoločenské hry: Bezpečne do školy, domino, pexeso, človeče a iné 

• hry na dopravnom koberci s využitím áut, dopravných značiek, semaforov 

• hra Doprava - s dráhou pre autá a vlaky 

• Dopravný deň – „Bezpečne na ulici: prenosné dopravné značky, bicykle, trojkolky, 

kolobežky, prilby, chrániče, dopravné vestičky, terčíky  

• Jazdenie na školskom dopravnom ihrisku 

• Jarná olympiáda – športové hry a súťaže  

• Branná vychádzka do prírody   

• Deň Zeme : kreslenie kriedou na betón v MŠ, na tabule pri detskom ihrisku za OÚ  

• výtvarný, technický, prírodný  a  odpadový materiál  

https://www.youtube.com/watch?v=1ceI2k4Ik2c
http://www.nasedeticky.sk/
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• puzzle, hlavolamy  

• skladačky a stavebnice 

• hudobné nástroje 

• náčinie a náradie na cvičenie 

Stratégie: 

 

o grafomotorické cvičenia - slučky, osmičky 

o realizácia aktivít z projektov „Bezpečná škôlka“, „Náš zelený svet“, „Kontajnery“ 

o počúvanie s porozumením: rozprávky o doprave a bezpečnosti na ceste, dopravných 

prostriedkoch a značkách 

o sluchové hádanky – zvuky dopravy; zvuky zvierat 

o sluchová hra „Na telefón“- reťazové šepkanie, spolupráca 

o hádanky – hádanie a vymýšľanie hádaniek o  cestovaní, doprave, exotických zvieratách 

o pexeso  - hľadanie identických dvojíc dopravné prostriedky, dopravné značky 

o námetové, dramatizujúce, konštruktívne hry  na dopravu, využitie dopravného koberca, 

semaforu, dopravných značiek a prostriedkov v hrách  

o  „V autobuse, /vo vlaku, v lietadle.../“ – námetová hra s prosociálnym cieľom 

o motivované cvičenie s využitím riekaniek o  dopravných prostriedkoch, napr. „Hra na vlak“ 

– chôdza v zástupe /vo viazanom útvare/ 

o tvorivé kreslenie, maľovanie, využitie rôznych, i netradičných techník 

o modelovanie, plošné a priestorové vytváranie, využitie rôznych, i netradičných techník 

/napr. skladanie DP z papiera, konštruovanie z lega, skladačiek a stavebníc, PET fliaš, 

krabičiek.../ 
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Máj 

 
Máj je časom lásky. Začína sa krásnym sviatkom. Deti zhotovujú darčeky, učia sa básničky, 

tance a pesničky, aby ku Dňu matiek potešili mamičky i babičky. Hrou na domácnosť a rodinu majú 

možnosť vcítiť sa do role rodiča, uvedomiť si na elementárnej úrovni jeho radosti, povinnosti 

i starosti. 

 Sviatok má tiež naša vlasť. Nad mapou či glóbusom, na veku primeranej úrovni, spoznajú 

podobnosti a rozdiely ľudských sídiel, zaujímavosti o Slovensku a niektoré štáty, komunikujú 

dojmy a zážitky z dovoleniek, prípadne svoje cestovateľské sny. Knihy, mapy, internet, detské 

edukačné programy môžu byť sprievodcom v základnej orientácii v ľudských rasách, reči a kultúre, 

architektúre, faune i flóre, pri spoznávaní cudzokrajných zvierat a živočíchov.  

 
Mesiac Obsahový celok 

(téma) 

Podtéma 

 

 

V 

 

 

Svet je veľký 

U nás doma, mamička má sviatok (mama – láska, bezpečie, starostlivosť; darček 

pre mamu, nácvik  besiedky; hra na domácnosť) 
Dedina, mesto (život na dedine a v meste - porovnávanie a určovanie podobností 

a rozdielov, miestne a štátne symboly; ľudské sídla; Bratislava a Báhoň – mapa 

alebo model obce, poskladanie puzzlí Bratislavy, rozstrihaného obrázka pamiatky 
Slovensko – naša vlasť, súčasť Európy a sveta (práca s atlasom, encyklopédiami; 

puzzle Európy, Slovenska. Hymna, vlajka, štátny znak, mena. Ľudová slovesnosť 

– piesne, tance, rozprávky; kroje) 
Máme radi zvieratká – kto žije ZOO.   

 
Učebné zdroje: 

 

Literatúra: 

 

• Štátny vzdelávací program  

• Metodika predprimárneho vzdelávania 

• Metodiky k jednotlivým oblastiam ŠVP 

• RAABE Svet predškoláka 

• RAABE Dieťa a jeho svet 

• KAFOMET 

• metodika „Krok za krokom 

• vlastné metodické portfólio každej učiteľky (básne, piesne, hry,...) 

• Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách 

• Piesne, hry a riekanky pre deti predškolského veku: s. 23 – 26: piesne o mame 

• Pohybový program pre deti materských škôl 

• Knihy o grafomotorike zo školskej knižnice, napr. Metodika rozvíjania grafomotorických 

zručností detí v MŠ 

• Atlas sveta, mapy, glóbus 

• encyklopédie krajín sveta, zvierat, ľudí 

• zborníky básní /o zvieratkách, o cestovaní, ľuďoch, krajinách.../ 

• zborník Jar: básne o mame 

• Kniha hádaniek Jozefa zo Senca  

• rozprávkové knihy od slovenských i zahraničných  autorov  
• Filip v jaskyni pokladov a ďalšie dobrodružstvá (doprava, ochrana zdravia, práva 

a povinnosti detí) (Renata Kaminská, Pepa Popper) 

• Rok s krtkom: str. 27 „Ako krtko a ostatné zvieratká pomáhali zajacovi postaviť nový 

domček“ 

http://www.adventorion.sk/?go=8&kat=2&info=124
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• Detské hry z celého sveta /vyd. Svojtka and comp./ 

• Detské hry a tance /E. Medvecká/ 

• Poď sa s nami hrať /K. Ondrejka/ 

• odborné časopisy: Naša škola, Predškolská výchova, Učiteľské noviny, Rodina a škola 

• knihy a časopisy zamerané na kreativitu od vyd. TOPP, Grada, Portál a iné. 

 

detské knihy,  encyklopédie  

Detský atlas  sveta, mapa, glóbus  

Detské časopisy: Včielka, Vrabček, Macko Pusík, Zvedavček, Adamko... 

obrázkový materiál, napr. kniha Divy sveta 

 youtube: „Zvieratká sveta“ https://www.youtube.com/watch?v=WnIi0DrSryo 

 

Iné zdroje: 

 

• PC, Internet IT napr. stránky www. krokotak.com; www.nasedeticky.sk 

• pracovné zošity a listy 

• CD a audiokazety detských piesní 

• CD detských piesní z rôznych krajín sveta 

• DVD Proxík a cestovanie 

• Plániky k LEGU DACTA: zostrojovanie štátny znak, zástava 

• skladanie z papiera – orgiami 

• tangram – vytváranie obrázkov z geometrických tvarov 

• matriošky a iné typické predmety z rôznych krajín sveta 

• dopravný koberec, autá a iné dopravné prostriedky, dopravné značky, semafor 

• aktivity na dopravnom  ihrisku  

• rytmické a melodické hudobné nástroje  

• CD s detskými piesňami slovenskými, zahraničnými (aj Youtube) 

• UP Zvuky a obrázky exotických zvierat 

• Puzzle Exotické zvieratá  

• sady zvierat – hračiek, plyšové hračky 

• rozprávkové DVD: Krtko, Snehulienka a sedem trpaslíkov, Bambi, Počkaj, zajac; Máša a 

medveď  

• PC – inernet, hry pre deti, napr. Šašo Tomáš, Veselá lienka  

• didaktické hry: puzzle, rozstrihané obrázky, hlavolamy, tangramy  

• pracovné zošity a pracovné listy 

• spoločenské hry  

• výtvarný, technický, prírodný  a  odpadový bábky, divadielko, a iné hračky  

• náčinie a náradie na cvičenie  
 

Stratégie: 

 

o grafomotorické cvičenia – kombinácie pohybov dodržaním smeru pohybu zľava doprava: 

súvislé pohyby pri zaznamenávaní stopy, obťahovanie línie, pokusy písať písané a tlačené 

písmo 

o spevácke činnosti – spev piesní o mamičke, slovenských ľudových piesní 

o počúvanie, spev piesne „Čo deťom k šťastiu treba“/PHaR s. 116/; „Naša Zem je guľatá“ 

o básne  o mamičke – počúvanie, nácvik a vystúpenie ku Dňu matiek 

o príbehy o mame – počúvanie literárnych textov, rozhovor 

o Slovensko naše – naša vlasť: virtuálne cestovanie (mapa, obrázky z časopisov, z Youtube: 

Bratislava,Vysoké a Nízke Tatry a iné miesta podľa návrhov detí) 

https://www.youtube.com/watch?v=WnIi0DrSryo
http://www.nasedeticky.sk/
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o symboly SR, hymna – praktické oboznamovanie, vyhľadávanie symbolov republiky a obce 

na vychádzke  

o vychádzka – spoznanie erbu obce Báhoň a jej zástavy, návšteva pamätníka hrdinov 2. 

svetovej vojny, zapálenie sviečky  

o počúvanie skladieb E. Suchoňa pre deti: Keď sa vlci zišli, Maličká som 

o Deň detí – zábavný program pre deti 

o počúvanie hudby, piesní a tancov detí z rôznych kútov sveta 

o „Divy sveta“ - hodnotenie architektonického riešenia niektorých svetoznámych budov 

o hra s rovinnými a priestorovými geometrickými tvarmi, vytváranie makiet svetoznámych 

stavieb, napr. Eiffelovej veže 

o virtuálne cestovanie po okolitých krajinách, po svete – využitie kníh, máp, PC 

o tvorivé kreslenie, maľovanie, modelovanie, plošné a priestorové vytváranie 

o hrové aktivity  na rozvoj jemnej motoriky 

o pohybové a spoločenské hry detí z rôznych krajín sveta 

o recitovanie básní, riekaniek  

o počúvanie básní o deťoch sveta a ich reči 

o „Povedz, ako to bolo ďalej „ – vymýšľanie, dotváranie príbehu  

o artikulačné, rečové a sluchové hry 

o hry so slovami – hláskovanie slov, určovanie prvej a poslednej hlásky v slove 

o PC hry, náučné programy 

o matematické a logické hry, hry s číslami 
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Jún 

 
Jún – posledný mesiac školského roka, je plný detskej radosti a bádania v prírode. Začína sa 

a končí  týždňom plným zábavy, prekvapení, hier a smiechu v rámci oslavy Medzinárodného dňa 

detí a Rozlúčky so škôlkou a školským rokom. Obohatený je o objavné aktivity a experimenty.  

Deti si intenzívne uvedomujú príchod leta vďaka zmenám v prírode, v oblečení,  aktivitám 

doma i v MŠ. Tešia sa na výlet, predškoláci na Noc v škôlke. Počasie  umožňuje deťom tráviť veľa 

času v prírode, hrať sa a experimentovať s pieskom, s vodou, prírodninami, športovať, upevňovať 

návyky bezpečného pohybu na dopravnom prostriedku,  realizovať vychádzky do širšieho okolia.  

 

Mesiac Obsahový celok 

(téma) 

Podtéma 

 

 

VI 

 

 

Prichádza leto 

MDD- týždeň hier, zábavy a prekvapení  (Deň detí, deti sveta...) 

Tajomstvá prírody -  hry a experimenty s vodou, vzduchom...  

Prišlo leto – znaky leta 
Dovidenia, milá škôlka!  

 

Učebné zdroje: 

 

Literatúra: 

• Štátny vzdelávací program  

• Metodika predprimárneho vzdelávania 

• Metodiky k jednotlivým oblastiam ŠVP 

• RAABE Svet predškoláka 

• RAABE Dieťa a jeho svet 

• KAFOMET 

• metodika „Krok za krokom 

• vlastné metodické portfólio každej učiteľky (básne, piesne, hry,...) 

• Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách 

• Piesne, hry a riekanky pre deti predškolského veku 

• Pohybový program pre deti materských škôl 

• Knihy o grafomotorike zo školskej knižnice, napr. Metodika rozvíjania grafomotorických 

zručností detí v MŠ, Veselá grafomotorika, Grafomotorika s krtkom Vrtkom atd. 

• Atlas sveta, mapy, glóbus 

• encyklopédie krajín sveta - detí, ľudí, drobných a vodných živočíchov 

• Kniha hádaniek Jozefa zo Senca 

• Školka plná zábavy s. 223 - 245 

• Rok s krtkom: s. 163 - 180 

• Detské hry z celého sveta /vyd. Svojtka and comp./ 

• Detské hry a tance /E. Medvecká/ 

• Poď sa s nami hrať /K. Ondrejka/ 

• didaktická pomôcka Ročné obdobia - Leto 

• odborné časopisy: Naša škola, Predškolská výchova, Učiteľské noviny, Rodina a škola 

• knihy a časopisy zamerané na kreativitu od vyd. TOPP, Grada, Portál a iné. 

 

detské rozprávkové knihy a leporelá 

detské rozprávkové a  humorné knihy, encyklopédie a mapy, príbehy s detským hrdinom, zo 

školského prostredia, leporelá 

rozprávky zo sveta – poznávanie iných kultúr, spôsobu života, zvierat 



 

 41 

časopisy Včielka, Macko Pusík, Vrabček č. 10-11 

 

Iné zdroje: 

 

• Plániky k LEGU DACTA: zostrojovanie školská taška, pastelky, hmyz, krtko 

• DVD Proxík a športová výbava 

• PC, hry, Internet, IT       napr. stránky www. krokotak.com; www.nasedeticky.sk 

• CD a audiokazety detských piesní:  

Kukulienka, kde si bola; Spievanky, spievanky; Dínom, dánom; Detské piesne 

  Peter Nagy deťom;  

• DVD Spievankovo, Fíha Tralala a iné. 

• tangram, kocky, rozstrihané obrázky zvierat  

• spoločenské hry, napr. domino, pexeso, kvarteto 

• didaktické hry: s písmenami, s číslami 

• obrázkový materiál (deti sveta, pri vode, na lúke) 

• náčinie a náradie na cvičenie 

• maňušky, hračky 

• hudobné nástroje 

• výtvarný, technický, prírodný  a  odpadový materiál 

• spoločenské hry: domino, Človeče; Matematika a iné 

 

Stratégie: 

 

o grafomotorické cvičenia - spájanie a dopĺňanie krúživých horizontálnych, vertikálnych 

a lomených či vlnitých línií do jedného celku 

o počúvanie príbehov zo života zvierat, hmyzu, živočíchov vo vode a pri vode 

o celoškolský výlet  

o vychádzka – pozorovanie znakov blížiaceho sa leta 

o turistická vychádzka do blízkeho okolia – pozorovanie života v tráve, prác a zveri na poli 

o vykopanie „pokladu“, vyhodnotenie 

o hra na dovolenku pri.../mori, rieke, v horách, u babičky.../ 

o tvorivé kreslenie, maľovanie, modelovanie, plošné a priestorové vytváranie 

o skladanie z papiera – origami – zvieratá 

o farma,  sady zvierat – hračiek, plyšové hračky zvierat  

o tangram, puzzle, kocky, rozstrihané obrázky, paličky  – vytváranie obrázkov a útvarov  

podľa predlohy, slovných inštrukcií  i fantázie 

o zostrojovanie trojrozmerných stavieb podľa plánu zo stavebníc a skladačiek 

o hrové aktivity  na rozvoj jemnej motoriky 

o experimentovanie v prírode – s vodou, so vzduchom... 

o zdravotné cvičenia motivované zvieratami, hmyzom, letom 

o Deň otcov, Deň rodiny – zábavné športové popoludnie s rodičmi a súrodencami 

o spevácke činnosti – vypočutie a nácvik piesne  k ukončeniu dochádzky do MŠ 

o spevácke činnosti – spev piesní o lete; rekapitulácia, striedanie foriem reprodukcie piesní 

o básne  o rozlúčke, o škole – počúvanie, recitácia  

o nácvik scénky, divadielka 

o maľované čítanie na témy zvieratá, leto, prázdniny, výlety a pod. 

o vyčistenie exteriéru MŠ – vyzbieranie šišiek, konárikov, kamienkov, papierikov 

o pomoc detí pri výzdobe exteriéru na Rozlúčkovú slávnosť 

o účasť na Rozlúčkovej slávnosti predškolákov 

o počúvanie príbehov zo školského prostredia 

o dramatizácia situácií  - poznávanie nástrah leta a ich riešenie 

http://www.nasedeticky.sk/
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o aktívne športovanie v prírode 

o hra so slovami – hláskovanie slov, určovanie prvej, prostrednej  a poslednej hlásky v slove  

o artikulačné a rečové hry, hry so slovami, napr. slovná reťaz 

o PC hry, náučné programy o zvieracej ríši 

o matematické a logické hry, hry s číslami a číslicami, využitie číselných stolných hier Logo  

o leto – tvorivé využitie rôznych výtvarných a pracovných techník 
 

 


