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Motto:

Slnko detstva musí mať takú silu, aby vydržala po celý život.
(indické príslovie)

Filozofia školy:
Rozvinúť potenciál každého dieťaťa, viesť ho k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, spoločne
pracovať a rešpektovať sa. Viesť ho k zodpovednosti, čestnosti a samostatnosti.

1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania
Poslanie materskej školy upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého:
„Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej,
intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na
ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými
osobitosťami detí.“
Poslaním našej materskej školy je pomáhať deťom hľadať cesty aktívnej sebarealizácie
s dôrazom na ich psychické a fyzické zdravie. Rozvíjať jedinečné znaky tvorivého intelektu a
hodnotový systém - pozitívny vzťah k sebe, k ľuďom, k poznávaniu. Posilňovať u detí
primeranú dôveru vo vlastné schopnosti.
1.1 Vlastné ciele materskej školy











podporovať jedinečnosť, nadanie a sebarealizáciu dieťaťa vo všetkých podobách,
zoznamovať deti s prírodou a prírodnými javmi, klásť dôraz na bezprostredný kontakt
s prírodou, na jej pozorovanie, poznávanie a ochranu, rozvíjať environmentálne
cítenie, využívať prírodu k rozvíjaniu poznania,
kolektívne sa podieľať na čistom, zdravom a esteticky upravenom prostredí MŠ,
sledovať blízke okolie, vlastným pričinením sa zapojiť k jej zveľadeniu,
podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, vytváranie kladných vzájomných
vzťahov – ohľaduplnosť, slušnosť, vzájomná pomoc a tolerancia, vlastnosti, ktoré by
si malo dieťa osvojiť, aby mohlo naplno prijímať podnety z okolitého sveta,
venovať pozornosť dodržiavaniu zásad a pravidiel slušného správania, viesť deti, aby
si uvedomovali svoje konanie, vedeli ho posúdiť a učili sa pochopiť pravidlá
spoločnosti, zmysel pre povinnosť a zodpovednosť,
viesť deti k zdravému životnému štýlu – zdravá výživa, pohyb, otužovanie,
v spolupráci s rodinou vytvárať a upevňovať zdravé stravovacie návyky,
prehlbovať vzájomné medziľudské vzťahy rodič – učiteľ - dieťa konzultáciami,
poradenstvom, spoluprácu rodiny a školy organizovaním spoločných podujatí,
poskytovať deťom dostatočný priestor k uplatňovaniu ich aktivity, ktorá prevažuje nad
aktivitou učiteľky,
utvárať a rozvíjať národné povedomie prostredníctvom rozvíjania ľudových zvykov
a tradícií.
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2. Vlastné zameranie materskej školy
2.1 Charakteristika školy
Zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Obec Veľká Paka. MŠ sa nachádza v spoločnej
budove so ZŠ.
V MŠ sa nachádza učebňa, spálňa, šatňa, umyváreň s wc, kuchyňa, jedáleň, kancelária
a skladové priestory. Škola je dobre vybavená nábytkom, hračkami a učebnými pomôckami.
Učebňa, spálňa a príslušné priestory sú priestranné, účelne zariadené.
Okolie školy tvorí rozľahlá záhrada s množstvom stromov. Záhrada je vybavená
pieskoviskom, preliezačkami a šmýkačkou. Školská záhrada je pravidelne udržiavaná
a využívaná počas celého roka na edukačné aktivity s deťmi.
2.2 Vízia školy
Vízia materskej školy sa stotožňuje s víziou projektu Milénium 2002, pričom vychádza zo
znalostí prostredia školy, sociálnej klímy – deti, pedagógovia, ostatní zamestnanci školy,
z požiadaviek rodičov, ale aj ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú vonkajší aj vnútorný život
materskej školy. Z tejto filozofie vyplýva, že deti si musia zo školy odniesť aj trvalejšie
hodnoty ako sú vedomosti. Trvalejšími hodnotami sú postoje, záujmy, motivácia, hodnotný
systém, rozvinuté schopnosti a zručnosti. Aj naša materská škola ako živý a citlivý
organizmus pozitívne reaguje na všetky zmeny a nové podmienky výchovy a vzdelávania.
Zmeny prinesú do MŠ nielen veľa pozitívneho, ale v súvislosti s dobou, ktorá prináša aj
mnoho negatívneho, budeme sa musieť vyrovnávať aj s mnohými nepredvídanými
okolnosťami a bezprostredne na ne reagovať. Jednoznačne naše úsilie, ciele a úlohy budú
s dobou smerovať. Zámerom výchovno-vzdelávacieho pôsobenia MŠ je vytvoriť školu
rodinného typu, s poznávaním a budovaním kladného vzťahu k svojmu rodnému mestu a jeho
najbližšiemu okoliu. Chceme umožniť deťom prežívať šťastné detstvo v radostnom
a priateľskom prostredí, kde sa budú cítiť dobre, kde bude panovať láska a porozumenie.
Cestou prirodzenej nenásilnej výchovy sa budeme usilovať o rozvoj samostatných, zdravých,
múdrych a sebavedomých detí, všestranne pripravených na vstup do ZŠ. Škola smeruje
k modernizácii kvality výučby zavádzaním nových aktivizujúcich metód a efektívnych
spôsobov učenia. Novovybudované centrá aktivít v jednotlivých triedach dávajú priestor
lepšej kvalite a efektívnosti edukačného procesu. Zriadenie špeciálnej učebne, umožňuje
výučbu s využívaním moderných informačno-komunikačných technológií ( interaktívna
tabula, PC). Samostatná školská knižnica je v materskej škole zriadená za účelom rozšírenia
a skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti predčitateľskej gramotnosti detí,
zvýšenia odbornosti pedagogických zamestnancov, rodičovskej verejnosti a ich záujmovej
činnosti. Chceme položiť základy celoživotného vzdelávania všetkým deťom podľa ich
možností, záujmov a potrieb. Budeme ich učiť láske k prírode, k úctivému a príkladnému
správaniu, pestovať základy životného štýlu, podporovať záujem detí o pohybové aktivity a to
všetko spoločnou cestou s rodičmi.
2.3 Oblasť environmentálnej výchovy
 poznať a porozumieť základným kompetenciám nevyhnutných na udržanie zdravia
a zdravého spôsobu života, v súlade s obklopujúcim faktormi živej a neživej prírody,
 na elementárnej úrovni rozvíjať u detí vedomosti a pripravenosť ekologicky myslieť
a konať, schopnosť šetrne zaobchádzať s prírodou a jej zdrojmi,
 prostredníctvom zážitkového učenia, pozorovania, skúmania, bádania utvárať
povedomie o mnohotvárnosti prírody a vytváranie silného emocionálneho vzťahu
k nej,
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rozvíjať schopnosť využívať dosiahnuté vedomosti v prospech kladných rozhodnutí,
pripraviť deti environmentálne sa správať každý deň,
prebudiť aktívny záujem a chuť dívať sa okolo seba, počúvať, objavovať, ale aj
ukázať, čo dokážem a viem,
prezentovať prírodu ako zdroj radosti a krásy, pripraviť ich zvládnuť náročné úlohy v
oblasti ekológie, ktoré ich ako generáciu 3-tieho tisícročia očakávajú,
zabezpečiť telesnú pohodu, ochranu a posilňovanie detského organizmu dostatkom
prirodzeného pohybu detí vo vhodnom a zdraviu prospešnom prostredí,
prejavovať aktívny postoj ( uplatňovať kritické myslenie), spracúvaním a využívaním
materiálov týkajúcich sa živej a neživej prírody.

2.4 Oblasť rozvíjania predčitateľskej gramotnosti
 podporovať tvorivú aktivitu pri umeleckej reprodukcii a produkcii literárneho diela
(slovná, grafická, pohybová, dramatická reflexia),
 vytvárať predpoklady na ďalšie jazykové a literárne vzdelávanie detí,
 prácou s knihou a literatúrou rozvíjať kognitívne a nonkognitívne funkcie osobnosti
dieťaťa,
 prostredníctvom literatúry odkrývať deťom rôzne podoby reálneho života
a podporovať prežívanie dejov a situácií v spojení s podporovaním rozmanitých
predstáv o čítanom a písanom texte,
 vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať inovatívne metódy predčitateľskej
gramotnosti,
 pomáhať dieťaťu pri výbere vhodných a primeraných literárnych žánrov.
 stimulovať rozvoj predčitateľskej gramotnosti tak, aby činnosť mala pre dieťa zmysel
- zmysluplná činnosť, účel - to, čo dieťa robí je na niečo použiteľné, osobný význam je to vôľa dieťaťa a nie učiteľky.
 označovať predmety, veci menovkami detí, skutočnými názvami,
 zostavovať a aktualizovať pravidlá triedy, tabule, plagáty, nástenky s rôznymi
informáciami súbežne v obrázkovej aj písanej podobe (abeceda, čísla, farby,
geometrické tvary...),
 sprostredkovávať deťom detské časopisy, knihy, dopĺňať detskú knižnicu o lákavé
tituly žánrovo rôznorodej literatúry ( detské knižky, slovníky encyklopédie o prírode,
ľudskom tele, povolaniach, doprave, vesmíre atď.),
 obohacovať priestory triedy o písané texty (vhodné časopisy, noviny, reklamné letáky,
obaly z výrobkov a iné) a pomôcky na písanie a tvorbu vlastných kníh a časopisov
(rôzne druhy papiera, pastelky, perá, nožnice, lepidlá, farby a iné), aby ich deti mohli
podľa vlastného záujmu využívať (Zápotočná, 2000).

3. 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 ( § 60 ods. 3, zák.
245/2008).
 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, § 60 ods. 1, zák. 245/2008).
 Doklad o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania, ktoré vydáva materská škola.
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4. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania

 Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie s možnosťou poldennej
dochádzky dieťaťa do materskej školy.
 Dĺžka dochádzky dieťaťa do materskej školy je spravidla tri roky. Závisí od nástupu
dieťaťa do materskej školy až po plnenie povinnej školskej dochádzky.

5. Popis a charakteristika ŠkVP „Slniečko pre šťastné deti“
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Slniečko pre šťastné deti
Horúcim lúčom nás pošteklíš na krku,
Jemne a s láskou nám prerušíš spánok.
Láskavý božtek nám dáš na noštek, na ruku
Tisíc krát zaželáš nám dobré ráno...
Si naše slniečko, dávaš nám šťastie
Dodávaš silu a učíš nás žiť
Sme malý kvietok čo pre teba rastie
Pred tvojim objatím nedá sa skryť.
No večer všetko náhle sa stratí
Zapadneš za obzor, zmizneš nám v tme...
S nádejou, že tvoje svetlo sa vráti
Zaspávame s túžbou, že stretnúť sa musíme v sne...
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5.1. Charakteristika programu:
Názov programu „Slniečko pre šťastné deti“ symbolizuje šťastné detstvo, ku ktorému
smerujeme a budeme napĺňať sny a túžby detí. Naše putovanie počas celého roka má jasné
ciele s množstvom školských i mimoškolských aktivít.
Výchovu a vzdelávanie v materskej škole obohatíme tým, čo nám je blízke, s čím sa denne
stretávame a to je naša príroda. Prostredníctvom rôznych environmentálnych aktivít chceme,
aby sa deti naučili vnímať prírodu ako súčasť života na zemi, aby sme pozitívny vzťah k nej
položili už v materskej škole.. Chceme, aby sa deti učili chápať význam všetkého živého
i neživého pre život človeka. V environmentálnej výchove budeme preferovať aktivizujúce
metódy, formy a organizáciu práce, využívať metodické materiály - pracovné listy,
videonahrávky, výučbové programy, vychádzky, exkurzie, školu v prírode, klásť dôraz na
emocionálnu hodnotu - preferovať zážitkové učenie a budeme spolupracovať s organizáciami
s environmentálnym zameraním.

6. Učebné osnovy a východiská plánovania
Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu „Slniečko pre šťastné deti“ sú
výkonové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre
predprimárne vzdelávanie v materských školách. Sú rozpracované do desiatich obsahových
celkov kooperujúcich s ročnými obdobiami a sviatkami. Každý obsahový celok je rozdelený
spravidla do štyroch tém. Charakteristika obsahových celkov stručne predstavuje základný
tematický rámec, v ktorom sa výchova a vzdelávanie pohybuje. Jednotlivé celky však nie sú
izolované, ale vzájomne sa dopĺňajú a prelínajú. Realizácia jednotlivých tém nie je časovo
ohraničená. Učiteľky pri ich realizácii prihliadajú na aktuálne rozvojové potreby detí tak, aby
im poskytli priestor pre zmysluplné učenie sa.
Výkonové štandardy majú z pohľadu viazanosti na obsahový celok v školskom vzdelávacom
programe, voliteľnosti učiteľkou a plánovanie aktivít rôzny charakter a podľa toho sú
rozpracované v dvoch skupinách:
1. Výkonové štandardy úzko viazané na obsahový celok plánované v rámci cielených
vzdelávacích aktivít dopoludňajších a odpoludňajších.
2. Výkonové štandardy neviazané na obsahové celky dosahované priebežnými dennými
aktivitami plánované podľa voľby učiteľky počas celého roka. Učiteľka si ich volí na
základe aktuálnych potrieb a možností detí, prípadne situačného rozhodnutia /PP/.
Niektoré výkonové štandardy sa vzhľadom na ich obsah a náročnosť v priebehu školského
roka opakujú i viackrát na rôznej úrovni.
Učebné stratégie a metódy majú odporúčací charakter. Vyjadrujú možnosti dosahovania
výkonových štandardov v rámci obsahových celkov. Učiteľky si ich volia a dopĺňajú tak, aby
cielene dosahovali plnenie štandardov vychádzajúc z reálnych potrieb a možností detí (ich
vývinovej úrovne/ a zabezpečili tak podmienky pre ich aktívne a zmysluplné učenie.
Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti je týždenné. Uskutočňujú ho obe učiteľky v triede
vo vzájomnej spolupráci. Na samostatných hárkoch písomne uvádzajú dátum, názov mesiaca,
obsahového celku, témy, vzdelávaciu oblasť, číslo výkonového štandardu, rozvojová úroveň,
aktivity a stratégie, číslo zostavy zdravotných cvičení, hodnotenie, podpis učiteľky. Priebežne
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plnené výkonové štandardy sú svojim obsahom neodlučiteľne spojené s každodennou
činnosťou detí a sú uvádzané na začiatku plánovania. Učiteľka ich uplatňuje vo všetkých
organizačných formách dňa počas celého roka. Pri plánovaní vychádzame z možností školy
a prostredia v ktorom sa naša materská škola nachádza. Nie je určené, koľko rozvojových
úrovní plánujeme. Plánovanie úrovní dosiahnutia cieľa je plne v kompetencii učiteľky.

Štandardy, ktoré sa plnia priebežne /PP/
Zdravie a pohyb
191. Má správne držanie tela v stoji a v sede.
196. Má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety a toaletného papiera,
umývanie rúk po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď./.
197. Ovláda základné sebaobslužné činnosti.
198. Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed, olovrant), používa príbor
a dodržiava čistotu pri stolovaní.
199. Udržiava poriadok vo svojom okolí.
Človek a spoločnosť
1. Plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach.
100. Vie koľko má rokov, pozná ročné obdobia, prípadne aj rok svojho narodenia.
120. Predstaví sa deťom i dospelým, oslovuje menom rovesníkov v triede, pozná mená
učiteliek v triede.
121. Nadväzuje adekvátny sociálny kontakt (verbálny i neverbálny/ s inými osobami –
deťmi i dospelými.
122. Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane situácii.
123. Používa pozdrav, prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu
situáciu.
124. Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania.
125. Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým.
127. Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobných predpokladov.
128. Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností.
129. Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť.
131. Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií – pozitívne
i negatívne.
133. V dialógu vie vypočuť iných (deti i dospelých).
135. Požiada o pomoc keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých.
136. Poskytne iným pomoc.
137. Obdarí druhých.
138. Podelí sa o veci.
139. Ocení dobré skutky.
140. Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom.
141. Nenásilne rieši konflikt.
142. Odmieta nevhodné správanie.
144. Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania.
Jazyk a komunikácia
1. Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými.
2. Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku/, udržuje očný kontakt, hlasnosť
prejavu prispôsobuje situácii.
3. Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom.
4. Pozná a dodržuje základné pravidlá vedenia dialógu.
7. Rozumie spisovnej podobe jazyka.
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8. Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá a uvedie jednoduché
príklady.
13. Uvažuje nad informáciami prezentovanými prostredníctvom informačnokomunikačných technológií, porovnáva ich s vlastnou skúsenosťou a s tým, čo vie
z iných zdrojov.
16. Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou (básničkou/ a prozaickými
žánrami.
21. Pri činnostiach a knihou rozumie a aktívne (v primeraných ekvivalentoch/ používa
výrazy ako autor, kniha, strana, spisovateľ.
22. Používa knihu správnym spôsobom.

Legenda:
JaK – Jazyk a komunikácia
MaPI – Matematika a práca s informáciami
ČaP – Človek a príroda
ČaS – Človek a spoločnosť
ČaSP – Človek a svet práce
UaKVV – Umenie a kultúra – Výtvarná výchova
UaKHV – Umenie a kultúra - Hudobná výchova
ZP – Zdravie a pohyb
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Mesiac

Obsahový celok

Téma
CESTY PRIATEĽSTVA
NAŠE PRAVIDLÁ
DOMA A V MATERSKEJ ŠKOLE
KDE BÝVAM – MOJE MESTO, MOJA DEDINA

September

MOJI KAMARÁTI

Október

PRECHÁDZKY
JESEŇOU

STROMY, KRÍKY A LISTY
JESEŇ V ZÁHRADE, NA POLI A V LESE
BABIČKINA KOMORKA
ADAMKOVE KOCKY ZDRAVIA - POTRAVINY

November

ŽIVOT OKOLO NÁS

TVARY A PREDMETY OKOLO NÁS
MOJE TELO A STAROSTLIVOSŤ O MOJE ZDRAVIE
PRACOVNÉ PROFESIE
DOPRAVA A BEZPEČNOŤ V NAŠOM MESTE
KALENDÁR POĆASIA – OHEŇ, VODA A VZDUCH

December

ČAS ZÁZRAKOV A
PREKVAPENÍ

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

ZIMNÉ RADOSTI

MOJA ZEM

VÔŇA JARI

PRÍRODA SA
ZOBUDILA

MÔJ DOMOV

LETO VOLÁ

KEĎ PRÍDE MIKULÁŠ
VARÍME, PEČIEME NA VIANOCE
VIANOČNÉ TRADÍCIE DOMA A V MŠ
PRÍRODA V ZIME A ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA
ZIMNÉ ŠPORTY
VOĽNE ŽIJÚCE ZVIERATÁ
VTÁKY V ZIME A STAROSTLIVOSŤ O NE
MÔJ DEŇ, TÝŽDEŇ, MESIAC, ROK
HVIEZDY, PLANÉTY A MOJA ZEM
ČO SA Z ČOHO VYRÁBA
PROXÍK NA KARNEVALE
OD STROMU KU KNIHE
Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
JARNÉ PREBUDENIE – ROČNÉ OBDOBIE
ŽIVÁ A NEŽIVÁ PRÍRODA – POTOK, RIEKA, JAZERO ...
DOMÁCE A HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ A ICH
MLÁĎATÁ
JA A VEĽKONOČNÉ SVIATKY
ĆO SKRÝVA LÚKA – KVETY, HMYZ
OD SEMIENKA K RASTLINKE
KVAPKA CESTOVATEĽKA
MOJA RODINA
KRÁSY SLOVENSKA
PROXÍK CESTUJE ZA ZVIERATKAMI
DETI SVETA
CESTA OKOLO SVETA
JA, LETO A LETNÉ RADOSTI – ROČNÉ OBDOBIE
TEŠÍME SA NA PRÁZDNINY
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Charakteristika obsahového celku: „ Moji kamaráti“
Obsahový celok zahŕňa témy, ktoré na seba nadväzujú, prelínajú sa. Všetky umocňujú
postavenie dieťaťa, v užšom, či širšom spoločenstve ľudí, ktoré do neho patria – v rodine,
materskej škole, meste, krajine. Primeraným a príťažlivým spôsobom budeme učiť deti
vytvárať a prijímať pravidlá vzájomných vzťahov, správania sa a komunikácie, ktorými sa
budeme riadiť v materskej škole medzi kamarátmi, v rodine i na ulici voči dospelým. Deti
budeme zoznamovať s najbližším prostredím. Deti sledujú rozdiely medzi MŠ, rodinou,
mestom, dedinou, kto a čo ich tvorí a v nich žije, uvedomujú si seba na miestach, kde žijú
a pohybujú sa. Pozorovaním života v meste budeme posilňovať u detí vzťah k rodine, mestu
i k MŠ s vytváraním pocitu bezpečia a spolupatričnosti. Učiť sa vnímať, sledovať a poznávať
prírodu, ktorá nás obklopuje, čo nám prináša, ako sa máme voči nej správať, ako jej môžeme
pomáhať, chrániť ju. Deti sa zoznamujú s okolitou prírodou, s najznámejšími prírodnými
krásami regiónu, s historicky významnými budovami v meste.
Hľadáme štvorlístok šťastia, ktorý nás bude sprevádzať celý školský rok, urobíme si herbár.
Zapájame deti do aktivít na skrášlení prostredia triedy a školskej záhrady. Vysadený strom
triedy bude prvým krokom k budovaniu si vzťahu detí k flóre a faune počas celého roka.

Obsahový celok

Téma
Cesty priateľstva

Moji kamaráti

Naše pravidlá
Doma a v materskej škole
Kde bývam - moje mesto, moja dedina
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Rámcové rozvrhnutie vzdelávacích štandardov
1. CESTY PRIATEĽSTVA
JaK 5 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky
hlásky a hláskové skupiny.
MaPI 32 Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za
sebou
MaPI 33 V odbore od 1 do 10 pokračuje od
náhodného čísla v numerickej postupnosti po číslo 10.
ČaP 83 Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
ČaS 103 Opisuje známe trasy na základe orientačných
bodov.
ČaSP 152 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje
jeho účel.
UaKHV 160 Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho
druhu v 2/4 aj v 3/4 takte.
UaKHV 168 Využíva tanečné prvky v jednoduchých
choreografiách.
UaKVV 178 Pomenuje základné a zmiešané farby
ZaP 208 Zvládne turistickú prechádzku.

2. NAŠE PRAVIDLÁ
JaK 10 Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr.
udalostí, deja, faktov, informácií a i).
JaK 12 Odpovedá na otázky nad rámec doslovného
významu textu a dokáže predvídať dej, domýšľať
(dedukovať) obsah, aplikovať informácie z textu v
prenesených situáciách a pod.
MaPI 34 V odbore do 10 určí počítaním po jednej počet
predmetov v skupine.
ČaP 98 Plynule rozpráva o svojich záľubách
a povinnostiach.
ČaS 107 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania
účastníkov cestnej premávky týkajúce sa chodcov.
ČaS 134 Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie.
ČaSP 151 Pracuje podľa jednoduchého kresleného
postupu.
UaKHV 170 Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné
skladby prostriedkami hudobnej dramatiky...
UaKVV 176 Modeluje tvary z mäkkej modelovacej
hmoty.
ZaP 200 Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa
pokynov: stoj, drep, kľak, sed, ľah.

3. DOMA A V MATERSKEJ ŠKOLE
JaK 29 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce
pohyb zápästia,
MaPI 43 Určí (označí objekt na základe popisu
polohy pomocou slov a slovných spojení hore, dole,
vpredu, vzadu nad, pod, pred, za medzi, na (čom,
kom), v čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede
(miestnosti, obrázka...).
ČaP 71 Rozpráva o prírodných reáliách známeho
okolia.
ČaS 97 Opíše režim dňa.
ČaS 102 Opisuje interiér a exteriér materskej školy
alebo inej známej budovy.
ČaS 119 Vymenuje členov blízkej rodiny, identifikuje
príbuzenské vzťahy v blízkej rodine.
ČaSP 156 Používa predmety dennej potreby
v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje
v dielni, či v záhrade.
ČaSP 159 Pozná základnú pracovnú náplň vybraných
profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ, policajt).
UaKHV 164 Zvláda jednoduché inštrumentálne
sprievody k piesňam a riekankám.
UaKVV 177 Skladá, spája z rôznych materiálov
priestorovú zostavu, pomenuje ju.
UaKVV 183 Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o
svete.
ZaP 202 Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku.

4. KDE BÝVAM - moje mesto, moja dedina
JaK 6 Formuluje gramaticky správne jednoduché
rozvité vety a súvetia.
MaPI 47 Postaví stavbu z primeraného množstva (do
10) stavebnicových dielcov podľa predlohy, podľa
pokynov, na danú tému.
MaPI 69 Na niektorej z dostupných digitálnych
pomôcok (podľa možností konkrétnej materskej školy),
ktorá simuluje pravouhlý pohyb v štvorcovej sieti (po
štvorčekoch aj po vrcholoch), vie pomocou tlačidiel
prejsť určenú trasu a to aj s prekážkami, pri tom zbiera a
ukladá určené predmety, dodržiava správne poradie
činností. Naraz dokáže naplánovať až 4 kroky takejto
cesty
ČaP 96 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky
zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania
a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a
tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb.
ČaS 104 Uvedie adresu svojho bydliska.
ČaS 105 Orientuje sa v základných verejných
inštitúciách a službách – obchod, polícia, pošta, lekárska
ambulancia.
ČaS 113 Pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu,
napr. rieku, ktorá preteká cez daný región, pohorie či
vodnú plochu...
ČaS 115 Vymenuje niektoré historicky významné
lokálne objekty, napr. hrad, zámok.
UaKHV 163 Využíva hudobné nástroje Orffovho
inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady piesne či
skladby.
UaKVV 182 Hravo experimentuje s farbami
ZaP 201 Ovláda správnu techniku chôdze a behu.
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UČEBNÉ ZDROJE

STRATÉGIE

- Výtvarný materiál, grafický materiál
- Technický a odpadový materiál
- Prírodný materiál
- Náčinie a náradie
- Detská literatúra – poézia, rozprávky
- Encyklopédie- Naša vlasť
- Detské časopisy – Včielka, Adamko,
- Piesne, hry a riekanky
- Pohybové hry detí predškolského veku
- Edukačnými hrami spoznávame svet
- Odborná literatúra
- Predškolská výchova
- Učiteľské noviny
- Internet
- Hračky a predmety v triede
- Učebné pomôcky
- Pracovné listy
- Skladačky , puzzle a stavebnice
- CD nahrávky detských a ľudových
piesní
- Zásobník hier, básní a piesní
- Detské záhradné náradie
- Molitanové kvietky ( ranný kruh )
- Obrazový materiál– naše mesto
- Brožúra o meste
- Mapa Slovenska – UP
- Adamko

- Pohybové a relaxačné cvičenia
- Cvičenie s náčiním a na náradí
- Triedenie, priraďovanie
- Kreslenie, maľovanie, modelovanie
- Práca s technickým a, prírodným
a odpadovým materiálom
- Hra
- Praktická činnosť
- Čítanie rozprávky, príbehu
- Nácvik básní, riekaniek
- Počúvanie hudby
- Spev detských a ľudových piesní
- Hudobno – pohybové hry
- Rozprávanie
- Rozhovor
- Individuálny prístup
- Vysvetlenie
- Napodobňovanie
- Slovná inštrukcia
- Povzbudenie
- Pochvala
- Priame pozorovanie
- Vychádzka
- Samoobslužné činnosti
- Manipulácia s predmetmi
- Práca s knihou
- Práca s pracovnými listami
- Prezentácia na verejnosti – oslavy v meste
- Deň mojej hračky
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Charakteristika obsahového celku: „Prechádzky jeseňou“
Obsahový celok vhodne nadväzuje a ďalej prehlbuje poznatky detí z obsahového celku „Moji
kamaráti. Jeho cieľom je vytvoriť u detí otvorený a zodpovedný postoj k životnému
prostrediu. Deti prechádzajú jeseňou a postupne sa zoznamujú s tým čo prináša – farby,
zmena počasia, oblečenia, zber plodín, Deň jablka, ako sa dotýkajú zmeny flóry i fauny
okolo nás. Spoločne s pani učiteľkou sledujú a odkrývajú nepoznané, zaznamenávajú
zistenia, svoje pocity cez umenie slova, hudby, výtvarného cítenia zo zážitkov z vychádzok
a pozorovania, skúmania. Pozorujú stromy, kríky, poznávajú lesné plody – šípky, lieskovce,
trnky, čučoriedky. Zapájajú do aktivít rodičov, sledujú práce na poliach, v záhradkách,
ponuky v predajniach. Dary, ktoré príroda prináša sa učia deti vnímať ako významnú prácu
ľudí. Spoločnou snahou bude toto jesenné bohatstvo nielen pozorovať, poznávať, triediť, ale
na skúsenostiach zisťovať akú má chuť, ako sa využíva, aký má význam pre zdravie človeka.
Zhotovujeme dekorácie, v spolupráci s rodičmi uskutočníme výstavku jesenných plodov. Deti
postupne vedieme k chápaniu významu zdravého stravovania – zdravé a nezdravé potraviny,
potraviny rastlinného a živočíšneho pôvodu, druhy potravín – význam pre zdravie. zapájame
ich do praktických činností pri príprave niektorých pokrmov z ovocia a zeleniny. Deti si
utvárajú pozitívny vzťah k jedlu, osvojujú si schopnosť správneho výberu – uprednostniť
konzumáciu ovocia a zeleniny pred sladkosťami, význam pitného režimu - nevhodné nápoje,
možné nebezpečenstvo ponuky zdraviu škodlivých látok od neznámych ľudí. Prakticky
uplatňovať hygienické návyky správnej konzumácie ovocia a zeleniny.

Obsahový celok

Téma

Prechádzky jeseňou

Stromy, kríky, a listy
Jeseň v záhrade, na poli, v lese
Babičkina komôrka
Adamkove kocky zdravia – potraviny
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Rámcové rozvrhnutie vzdelávacích štandardov
1. STROMY, KRÍKY A LISTY
JaK 11 Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu.
JaK 15 Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje
v dramatických a hudobno-pohybových činnostiach.
MaPI 43 Určí (označí objekt na základe popisu
polohy pomocou slov a slovných spojení hore, dole,
vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom,
kom, v čom, kom), vpravo, vľavo, v strede (miestnosti,
obrázka)
MaPI 70 Na niektorej z dostupných digitálnych
pomôcok (podľa možností konkrétnej materskej školy),
vie kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a
umiestňovať obrázky.
ČaP 77 Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
ČaP 81 Uvedie niektoré životné prejavy rastlín.
ČaP 75 Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka.
ČaS 130 Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej
rozprávky alebo príbehu pozitívne i negatívne.
UaKHV 166 Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby
verbálne, pohybom alebo inými umeleckými
výrazovými prostriedkami.
UaKVV 175 Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar.
UaKVV 187 Reaguje výtvarnými prostriedkami na
zmyslové podnety.
ZaP 208 Zvládne turistickú prechádzku.

2. JESEŇ V ZÁHRADE, NA POLI A V LESE
JaK 20 Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý
príbeh.
MaPI 44 Pomocou slov a slovných spojení hore, dole,
vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom, v
(čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti,
obrázka ...) opíše polohu objektu, umiestni predmet podľa
pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené
miesto.
MaPI 65 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s
danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a
pod.).
ČaP 75 Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka.
ČaSP 154 Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave
predmetu alebo materiálu.
ČaS 112 Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole,
lúka, potok, rieka, jazero, rybník.
ČaSP 156 Používa predmety dennej potreby v domácnosti
a aj elementárne pracovné nástrojov v dielni či záhrade.
UaKHV 169 Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách.
UaKVV 179 Ovláda základy miešania farieb.
UaKVV 182 Hravo experimentuje s farbami.
ZaP 204 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie,
podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.

3. BABIČKINA KOMÔRKA
JaK 5 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky
hlásky a hláskové skupiny.
JaK 14 Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo
výtvarných činnostiach.
MaPI 45 Pomocou slov a slovných spojení hore, dole,
vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom,
kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede
(miestnosti, obrázka...) dokreslí obrázok podľa
pokynov, dá pokyn na dokreslenie obrázka na určené
miesto.
MaPI 44 Pomocou slov a slovných spojení hore, dole,
vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom,
kom, v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede
(miestnosti, obrázka ...) opíše polohu objektu, umiestni
predmet podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie
predmetu na určené miesto.
MaPI 35 V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných
predmetov s určeným počtom a zo skupiny predmetov
oddelí skupinu s určeným počtom.
ČaP 72 Triedi prírodné reálie podľa rôznych
identifikovaných znakov.
ČaP 80 Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny
a uvedomí význam ich konzumácie pre správnu
životosprávu.
ČaSP 152 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje
účel.
UaKHV 162 Spieva piesne a riekanky.
UaKVV 176 Modeluje tvary z mäkkej model. hmoty.
UaKVV 181 Farbami vyjadruje pocity.
ZaP 201 Ovláda správnu techniku chôdze a behu.

4. ADAMKOVE KOCKY ZDRAVIA - potraviny
JaK 6 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité
vety a súvetia.
JaK 26 Rozčlení zvolené slová na slabiky.
MaPI 60 Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6
objektov) alebo pravidla jednoduchú postupnosť objektov.
ČaP 78 Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých
úžitkových rastlín a húb.
ČaP 91 Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela –
dýchanie, trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie.
ČaS 126 Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské
vlastnosti.
ČaSP 149 Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie
predmetu.
ČaSP 157 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu
niektorých vybraných bežne používaných výrobkov.
UaKHV 170 Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby
prostriedkami hudobnej dramatiky.
UaKVV 187 Reaguje výtvarnými prostriedkami na
zmyslové podnety.
ZaP 193 Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.
ZaP 195 Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia
infekčného ochorenia prenesenia (napr. kýchaním na
druhého/ a vzniku zubného kazu (čistím si zuby/.
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UČEBNÉ ZDROJE

STRATÉGIE

- Výtvarný materiál, grafický materiál
- Technický a odpadový materiál
- Prírodný materiál
- Náčinie a náradie
- Detská literatúra – poézia, rozprávky
- Encyklopédie
- Detské časopisy – Adamko, Včielka,
- Piesne, hry a riekanky
- Pohybové hry detí predškolského
veku
- Edukačnými hrami spoznávame svet
- Odborná literatúra
- Predškolská výchova
- Učiteľské noviny
- Internet
- Hračky a predmety v triede
- Učebné pomôcky
- Pracovné listy
- Skladačky a stavebnice
- CD nahrávky detských a ľudových
piesní
- Zásobník hier, básní a piesní
- Kostýmy
- Obrazový materiál – ročné obdobie
- Obrazový materiál– na poli a v záhrade
- Ovocie a zelenina
- Adamkove kocky zdravia
- Obrazový materiál – práca v záhrade
- S Majkou do prírody

- Pohybové a relaxačné cvičenia
- Cvičenie s náčiním a na náradí
- Triedenie, priraďovanie
- Kreslenie, maľovanie, modelovanie
- Práca s technickým , prírodným
a odpadovým materiálom
- Hra
- Praktická činnosť
- Čítanie rozprávky, príbehu
- Nácvik básní, riekaniek
- Počúvanie hudby
- Spev detských a ľudových piesní
- Hudobno – pohybové hry
- Rozprávanie
- Rozhovor
- Individuálny prístup
- Vysvetlenie
- Napodobňovanie
- Slovná inštrukcia
- Povzbudenie
- Pochvala
- Priame pozorovanie
- Vychádzka
- Samoobslužné činnosti
- Manipulácia s predmetmi
- Práca s knihou v knižnici MŠ
- Práca s pracovnými listami
- Verejné vystúpenie pri príležitosti
mesiaca úcty k starším
- Aktivita – farebná jeseň, Šarkaniáda
- Vytvorenie výstavky ovocia a zeleniny
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Charakteristika obsahového celku: „Život okolo nás“
V tomto obsahovom celku budeme deti bližšie oboznamovať so životom v bezprostrednom
okolí - v triede, prírode, meste ( priestorové vzťahy, objekty, predmety, ich odlišnosť –
vedieme ich k záujmu riešiť rôzne matematické úlohy pomocou manipulácie s predmetmi.
Postupne budeme viesť deti, aby si všímali svoje zdravie v súčinnosti s poznávaním svojho
tela, jeho častí a starostlivosti o telo ( cez získavanie a dodržiavanie správnych hygienických
návykov, ochranou pred úrazmi, poznaním niektorých druhov ochorení, súcitením a
ohľaduplným správaním sa k chorým a zdravotne postihnutým...). Téma profesie vhodne
nadväzuje na pracovnú profesiu lekár, zdravie a ochrana zdravia pri jednotlivých pracovných
činnostiach. Cez pozorovanie, hry a praktické činnosti sa deti budú zoznamovať s rôznymi
pracovnými profesiami, poznávať význam, účel a výsledky jednotlivých druhov práce (ako
byť užitočný). Budeme sledovať život v meste, pozorovať správanie sa ľudí na ulici,
v dopravných prostriedkoch, orientovať sa na ceste, bezpečne sa správať a pohybovať na
ulici, uplatňovať zásadu vidieť a byť videný – farebné oblečenie, dopravné vesty – ich
praktické využívanie. Na vychádzkach si budeme všímať dopravný ruch a najznámejšie
dopravné značky v meste, prakticky používať značky pre chodcov. Budeme oboznamovať
deti s významom polície v našom meste, viesť ich k dôvere v políciu v poskytovaní pomoci.
Deti sa oboznamujú s kalendárom počasia, opisujú prírodné javy, poznávajú význam vody pre
rastliny, živočíchy, človeka. Oboznamujú sa významom ale i nebezpečenstvom ohňa,
vnímanie prítomnosti vzduchu prostredníctvom zážitkového učenia – pokusov.

Obsahový celok

Téma
Tvary a predmety okolo nás

Život okolo nás
Ja a moje telo a starostlivosť o moje
zdravie
Pracovné profesie
Doprava a bezpečnosť v našom meste
Kalendár počasia – oheň, voda,
vzduch
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Rámcové rozvrhnutie vzdelávacích štandardov
1. TVARY A PREDMETY OKOLO NÁS
JaK 9 Vlastnými slovami vysvetlí význam slov,
ktoré pozná (napr. opisom, použitím synonymických
výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda použitím
antoným a i).
JaK 10 Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu
(napr. udalostí, deja, faktov, informácií a i.
MaPI 46 Určí aj (len hmatom), pomenuje
a vymodeluje guľu, kocku, valec.
MaPI 65 Zo skupiny objektov vyberie všetky
objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar,
veľkosť, materiál a pod.
ČaP 72 Triedi prírodné reálie podľa rôznych
identifikovaných znakov.
ČaSP 148 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
ČaSP 149 Chápe technický náčrt ako návod pre
vytvorenie predmetu.
UaKHV 160 Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho
druhu v 2/4 takte.
UaKVV 176 Modeluje tvary z mäkkej modelovacej
hmoty.
ZaP 204 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie,
podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.
3. PRACOVNÉ PROFESIE
JaK 17 Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi
fikciou a skutočnými príbehmi zo života.
JaK 6 Formuluje gramaticky správne jednoduché
rozvité vety a súvetia.
MaPI 35 V odbore do 10 vytvorí skupinu
predpísaných predmetov s určeným počtom a zo
skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným
počtom.
ČaS 98 Plynule rozpráva o svojich záľubách aj
povinnostiach.
ČaS 105 Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom
okolí (napr. obchod, polícia, pošta, lekárska
ambulancia a iné podľa lokálnych podmienok).
ČaSP 156 Používa predmety dennej potreby v
domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje v
dielni či záhrade.
ČaSP 159 Pozná základnú pracovnú náplň
vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ,
policajt).
UaK-HV 162 Spieva piesne a riekanky.
UaKVV 183 Výtvarne vyjadruje svoje predstavy
o svete.
ZaP 203 Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia
a preliezania

2. MOJE TELO A STAROSTLIVOSŤ O MOJE
ZDRAVIE
JaK 10 Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr.
udalostí, deja, faktov, informácií a i).
JaK 28 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby
dlane a prstov.
MaPI 50 Poskladá z primeraného množstva útvarov
obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú tému.
ČaP 90 Opíše ľudské telo v základných anatomických
kategóriách.
ČaP 91 Opíše základné fyziologické funkcie ľudského teladýchanie, trávenie, pohyb ,krvný obeh, zmyslové vnímanie.
ČaSP 157 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu
niektorých vybraných bežne používaných výrobkov.
UaKHV 161 Realizuje rytmický sprievod k riekankám a
piesňam.
UaKVV 184 Kreslí postavu.
ZaP 192 Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia.
ZaP 190 Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie
človeka.

4. DOPRAVA A BEZPEČNOSŤ V NAŠOM
MESTE
JaK 29 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb
zápästia (vertikálne línie, horizontálnej línie, krivky,
slučky).
MaPI 51 Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú
a krivú čiaru.
MaPI 49 Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik,
trojuholník.
ČaS 106 Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou
premávkou.
ČaS 107 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania
účastníkov cestnej premávky týkajúce sa chodcov.
ČaS 108 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania
účastníkov cestnej premávky týkajúce sa cyklistov,
kolobežkárov a korčuliarov.
ČaS 109 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania v
úlohe cestujúceho v hromadnej doprave a v úlohe
spolujazdca.
CaS 110 Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov.
ČaS 111 Pozná význam vybraných dopravných značiek.
ČaSP 152 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho
účel.
UaKHV 163 Využíva hudobné nástroje Orffovho
inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady piesne či
skladby.
UaKVV 177 Skladá, spája z rôznych materiálov
priestorovú zostavu a pomenuje ju.
ZaP 201 Ovláda správnu techniku chôdze a behu.
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5. KALENDÁR POČASIA - oheň, voda,
vzduch
JaK 15 Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje
v dramatických a hudobno-pohybových
činnostiach.
MaPI 36 V odbore do 6 pomocou hmatu alebo
sluchu určí počet predmetov v skupine a vytvorí
skupinu s určeným počtom.
MaPI 61 Pokračuje vo vytvorenej postupnosti
predmetov alebo nakreslenej postupnosti obrázkov.
Predmety môžu byť celkom odlišné, alebo sa líšia
iba farbou, či veľkosťou.
ČaP 93 Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy
a človeka.
ČaP 94 Uvedie príklady javov, v ktorých je možné
vnímať prítomnosť vzduchu.
ČaP 96 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky
zmeny ich fungovania na základe vlastného
pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a
horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie,
rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).
ČaP 76 Identifikuje prvky počasia a realizuje
krátkodobé pozorovanie zmien v počasí.
ČaS 132 Opíše aktuálne emócie.
ČaSP 155 Manipuluje s drobnými predmetmi
a rôznymi materiálmi.
UaKHV 168 Využíva tanečné prvky v jednoduchých
choreografiách.
UaKVV 182 Hravo experimentuje s farbami.
ZaP 207 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.
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UČEBNÉ ZDROJE

STRATÉGIE

- Výtvarný materiál, grafický materiál
- Technický a odpadový materiál
- Prírodný materiál
- Náčinie a náradie
- Detská literatúra- poézia, rozprávky
- Encyklopédie- ľudské telo
- Detské časopisy – Vrabček, Včielka, Adamko
- Piesne, hry a riekanky
- Pohybové hry detí predšk. veku
- Edukačnými hrami spoznávame svet
- Odborná literatúra
- Predškolská výchova
- Učiteľské noviny
- Internet
- Hračky a predmety v triede
- Učebné pomôcky- pracovné profesie
- Pracovné listy
- Skladačky a stavebnice
- CD nahrávky detských a ľudových
piesní ( CD Viktor )
- DVD Bambuľkine dobrodružstvá (pieseň, príbeh Pozdravy )
- Zásobník hier, básní a piesní
- Izbové rastliny
- Záhradnícke náčinie
- Adamko
- Molitanové kvietky ( ranný kruh )
- UP dopravný policajt, križovatka,
semafor
- DVD- Bol raz jeden život

- Pohybové a relaxačné cvičenia
-Cvičenie s náčiním a na náradí
- Triedenie, priraďovanie
- Kreslenie, maľovanie, modelovanie
- Práca s technickým a prírodným
odpadovým materiálom
- Hra
- Praktická činnosť
- Čítanie rozprávky, príbehu
- Nácvik básní, riekaniek
- Počúvanie hudby
- Spev detských a ľudových piesní
- Hudobno – pohybové hry
- Rozprávanie
- Rozhovor
- Individuálny prístup
- Vysvetlenie
- Napodobňovanie
- Slovná inštrukcia
- Povzbudenie
- Pochvala
- Priame pozorovanie
- Vychádzka
- Samoobslužné činnosti
- Manipulácia s predmetmi
- Práca s knihou
- Beseda s dentálnou hygieničkou
- Divadlo o zúbkoch
- Práca s pracovnými listami
- Beseda s policajtom
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Charakteristika obsahového celku: „Zimné prekvapenie“
V tomto obsahovom celku sa zameriame na zimu ako ročné obdobie, na prípravu osláv
Mikuláša, históriu Vianoc, na vianočné tradície, na prípravu osláv Vianoc v MŠ. Deti
pozorujú, aké zmeny zima priniesla ľuďom – ( oblečenie, činnosti ), v porovnaní aj v
ostatných ročných obdobiach ( kolobeh ročných období, striedanie 4 roč. období), o zimnom
počasí o zmenách v prírode – sneženie, fujavica, snehové jazyky, poľadovica o vlastnostiach
a snehu a ľadu. Deti pri spoločnej príprave na Vianoce získavajú súčasne i poznatky
o okolitom svete ( tradície iných národov) o časových pojmoch – adventný kalendár.
Spoločne s deťmi a ich rodičmi prežijeme adventný čas naplno, ale v pohode v spätosti
a láske. Všetky činnosti budú motivačne zjednotené a smerovať budú k aktívnemu zapojeniu
sa do výzdoby triedy, k pečeniu vianočného pečiva, výrobe pozdravov – želaní, spievaniu
kolied, prípravy besiedky pre rodičov, a k spoločnému radostnému prežívaniu vianočného
času. Zároveň budú vedené i ochrane pred možným nebezpečenstvom pri manipulácii
s prskavkami, sviečkami, pyrotechnikou ( chytanie neznámych predmetov). Sledujú
zamŕzanie vody, uskutočňujú pokusy topenia a tuhnutia snehu, vody.

Obsahový celok

Téma

Čas zázrakov a prekvapení

Keď príde Mikuláš
Varíme a pečieme na Vianoce
Vianočné tradície doma a v MŠ
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Rámcové rozvrhnutie vzdelávacích štandardov
1. KEĎ PRÍDE MIKULÁŠ
JaK 5 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky
hlásky a hláskove skupiny.
.JaK 25 Rozhodne, či sa dve slová rýmujú.
MaPI 36 V odbore do pomocou hmatu alebo sluchu
určí počet predmetov v skupine a vytvorí skupinu
predmetov s určeným počtom.
MaPI 68 Ovláda základy prace s digitálnymi
technológiami, vie ovládať digitálne hry či používať
digitálne animovane programy určené pre danú vekovú
skupinu.
ČaP 71 Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia.
ČaS 132 Opíše aktuálne emócie.
ČaSP 151 Pracuje podľa jednoduchého kresleného
postupu.
UaKHV 163 Využíva hudobne nástroje Orffovho
inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady piesne či
skladby.
UaKHV 165 Aktívne počúva hudobné skladby pre deti,
piesne a spev učiteľky.
UaKVV 174 Dotvára tvary kresbou (maľbou)
a pomenuje výsledok.
ZaP 204 Manipuluje s náčiním, hádzanie, chytanie,
podávanie, odrážanie, preskakovanie.
ZaP 208 Zvládne turistickú prechádzku.

3. VIANOČNÉ TRADÍCIE DOMA A V MŠ
JaK 24 Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu
krátkeho literárneho útvaru rytmickým sprievodom.
JaK 18 Predvída udalosti deja, zápletku, záver príbehu
a opiera sa pri tom o poznanie štruktúry rozprávok,
príbehov pre deti a bájok.
MaPI 57 Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3
až 4 predmety.
MaPI 69 Na niektorej z dostupných digitálnych
pomôcok (podľa možností konkrétnej materskej školy),
ktorá simuluje pravouhlý pohyb v štvorcovej sieti (po
štvorčekoch aj po vrcholoch), vie pomocou tlačidiel
prejsť určenú trasu a to aj s prekážkami, pri tom zbiera a
ukladá určené predmety, dodržiava správne poradie
činností. Naraz dokáže naplánovať až 4 kroky takejto
cesty.
ČaS : 116 Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry
podľa miestnych podmienok
ČaSP : 153 Jednoducho opíše postup zhotovenia
vybraných výrobkov.
UaKHV 167 Vyjadri charakter piesne a hudby
prirodzeným kultivovaným pohybom.
UaKVV 178 Pomenuje základné a zmiešané farby.
ZaP 198 Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania,
používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní.
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2. VARÍME A PEČIEME NA VIANOCE
JaK 26 Rozčlení zvolené slová na slabiky.
JaK 23 Identifikuje niektoré písmená abecedy.
MaPI 37 Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny
skupinu s daným počtom.
MaPI 41 Bez zisťovania počtu manipuláciou rozdelí
skupinku predmetov na 2 alebo 3 skupinky s rovnakým
počtom.
ČaP 96 Opíše vybrane prírodné javy a podmienky
zmeny ich fungovania na základne vlastného
pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie,
topenie a tuhnutie, rozpúšťanie, vyparovanie, zvuk,
sila a pohyb).
ČaS 98 Plynule rozpráva o svojich záľubách aj
povinnostiach.
ČaSP 157 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu
niektorých vybraných bežne používaných výrobkov.
ČaSP 153 Jednoducho opíše postup zhotovenia
vybraných výrobkov.
UaKHV 162 Spieva piesne a riekanky.
UaKVV 176 Modeluje tvary z mäkkej modelovacej
hmoty.
ZaP 204 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie,
podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.

UČEBNÉ ZDROJE

STRATÉGIE

- Výtvarný materiál, grafický materiál
- Technický a odpadový materiál
- Náčinie a náradie
- Detská literatúra- poézia, rozprávky
- Detské časopisy – Včielka, Adamko,
- Piesne, hry a riekanky
- Pohybové hry detí predškolského veku
- Edukačnými hrami spoznávame svet
- Odborná literatúra
- Predškolská výchova
- Učiteľské noviny
- Internet
- Hračky a predmety v triede
- Učebné pomôcky
- Pracovné listy
- Skladačky a stavebnice
- CD nahrávky vianočných kolied
- Zásobník hier, básní a piesní
- Molitanové kvietky ( ranný kruh )
- Kulisy, kostýmy, rekvizity
- Ozdoby
- Obrazový materiál – ročné obdobie
- Nahrávky kolied
- Adamko
- Vianočné rozprávky

- Pohybové a relaxačné cvičenia
- Cvičenie s náčiním a na náradí
- Triedenie, priraďovanie
- Kreslenie, maľovanie, modelovanie
- Práca s technickým a odpadovým materiálom
- Hra
- Praktická činnosť
- Čítanie rozprávky, príbehu
- Nácvik básní, riekaniek
- Počúvanie hudby
- Spev detských a ľudových piesní
- HPH – Na zajkov a snehuliaka a iné
- Rozprávanie
- Rozhovor
- Individuálny prístup
- Vysvetlenie
- Napodobňovanie
- Slovná inštrukcia
- Povzbudenie
- Pochvala
- Priame pozorovanie
- Vychádzka
- Samoobslužné činnosti
- Manipulácia s predmetmi
- Práca s knihou
- Besiedka s príchodom Mikuláša
- Spoločná aktivita detí s rodičmi – zdobenie
vianočných medovníkov
- Práca s pracovnými listami
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Charakteristika obsahového celku: „Čaro zimy“
Tento obsahový celok otvára zimné kraľovanie – čo nám zima ponúka, aké zimné športy, čím
sú charakteristické, ktoré sú obľúbené, ktoré spolu budeme realizovať, ale i to ako je nutné
dbať pri športe na bezpečnosť svoju i ostatných, ako môže byť život a zdravie ohrozené
prírodnými úkazmi. Využijeme radosti zo snehu pri spoločne realizovaných športových
a pohybových aktivitách – stavanie snehuliakov, guľovanie sánkovanie, šmýkanie. Deti
pozorujú, že sa rýchlo stmieva, sú kratšie dni, dlhé zimné večery (tradície -vyšívanie,
driapačky, pletenie). Zamýšľame sa spoločne nad tým, ako zima ovplyvnila život voľne
žijúcich zvierat a vtákov ktoré z nich poznáme z našich lesov, ako im môžeme v čase zimy
pomáhať – spätosť človeka s prírodou.

Obsahový celok

Téma

Čaro zimy

Ja a zimné športy
Voľne žijúce zvieratá v čase zimy
Vtáky v zime a starostlivosť o ne
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Rámcové rozvrhnutie vzdelávacích štandardov
1. PRÍRODA V ZIME a štyri ročné obdobia
JaK 6 Formuluje gramaticky správne jednoduché,
rozvité vety a súvetia.
MaPI 62 objaví a jednoducho opíše pravidlo
postupnosti.
MaPI 40 Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde
menej alebo rovnako veľa predmetov bez určovania
ich počtu.
ČaP 74 Vymenuje ročné obdobia.
ČaP 76 Identifikuje prvky počasia realizuje
krátkodobé pozorovanie zmien v počasí.
ČaS 101 Orientuje sa na elementárnej úrovni
v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca a roka.
UaKHV 162 Spieva piesne a riekanky.
UakHV 163 Využíva hudobné nástroje Orffovho
inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady
piesne či skladby.
UaKVV 180 Ovláda niekoľko techník maľovania.
ZaP 200 Vykoná tieto základné polohy a postoje
podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, ľah.

3. VOĽNE ŽIJÚCE ZVIERATÁ
JaK 18 Predvída udalosti deja, zápletku, záver
príbehu a opiera sa pri tom o poznanie štruktúry
rozprávok, príbehov pre deti a bájok.
JaK 20 Na základe ilustrácie rozpráva vlastný
jednoduchý príbeh.
MaPI 67 Vytvorí dvojicu objektov na základe danej
logickej súvislosti.
ČaP 83 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
ČaP 86 Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre
svoj život rôzne druhy potravy.
ČaP 88 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré
živočíchy.
ČaSP 150 Podľa návrhu( schémy, náčrtu, predlohy)
zhotový daný predmet.
UaKHV 167 Vyjadrí charakter hudby jednoduchým
kultivovaným pohybom.
UaKVV 172 Vystrihuje časti obrázkov.
UaKVV 184 Kreslí postavu.
ZaP 204 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie,
podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.

2. ZIMNÉ ŠPORTY
JaK 5 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky
hlásky a hláskové skupiny
MaPI 48 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom)
kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
MaPI 70 Na niektorej z dostupných digitálnych
pomôcok (podľa možnosti konkrétnej materskej školy),
vie kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, vyberať
a umiestňovať obrázky.
ČaP 75 Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka.
ČaP 96 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky
zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania
a skúmania(svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie
a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila
a pohyb).
ČaS 99 Správne používa pojmy včera, dnes a zajtra.
UaKHV 161 Realizuje rytmický sprievod k riekankám
a piesňam.
UaKVV 171 Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar
(nové zobrazenie) a pomenuje ho.
ZaP 203 Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a
preliezania.

4. VTÁKY V ZIME A STAROSTLIVOSŤ O
NE
JaK 12 Odpovedá na otázky nad rámec doslovného
významu textu a dokáže predvídať dej, domýšľať
(dedukovať) obsah, aplikovať informácie z textu v
prenesených situáciách a pod.
JaK 14 Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo
výtvarných činnostiach.
MaPI 68 Ovláda základné práce s digitálnymi
technológiami, vie ovládať digitálne hry, či používať
digitálne animované programy určené pre danú vekovú
skupinu.
ČaP 83 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. .
ČaP 88 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré
živočíchy.
ČaS 134 Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie.
ČaSP 154 Používa náradie a nástroje pri príprave,
úprave predmetu alebo materiálu.
UaKHV 164 Zvláda jednoduché inštrumentálne
sprievody k piesňam a riekankám.
UaKHV 165 Aktívne počúva hudobné skladby pre deti,
piesne a spev učiteľky.
UaKVV 176 Modeluje tvary z mäkkej modelovacej
hmoty.
ZaP 205 Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti:
stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi.
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UČEBNÉ ZDROJE

STRATÉGIE

- Výtvarný materiál, grafický materiál
- Technický a odpadový materiál
- Prírodný materiál- náčinie a náradie
- Detská literatúra –poézia, próza
- Encyklopédie o prírode
- Detské časopisy – Včielka, Adamko
- Piesne, hry a riekanky
- Pohybové hry detí predškolského veku
- Edukačnými hrami spoznávame svet
- Odborná literatúra
- Predškolská výchova
- Učiteľské noviny
- Internet
- Hračky a predmety v triede
- Učebné pomôcky
- Obrázky k téme
- Pracovné listy
- Skladačky a stavebnice
- CD nahrávky detských piesní – Podhradská, Čanáky
- Zásobník hier, básní a piesní
- Maňušky
- Kulisy a rekvizity
- Čiapočky zvieratiek
- Obrazový materiál – vtáky, lesné zvieratá
- Obrazový materiál – zimné športy
- Vtáčia búdka
- Krmivo pre vtáčiky a zvieratká
- Kreslené obrázkové seriály
- Molitanové kvietky ( ranný kruh )
- S Majkou do prírody

- Pohybové a relaxačné cvičenia
- Cvičenie s náčiním a na náradí
- Triedenie, priraďovanie
- Kreslenie, maľovanie, modelovanie
- Práca s technickým, prírodným a odpadovým
materiálom
- Hra
- Praktická činnosť
- Čítanie rozprávky, príbehu
- Nácvik básní, riekaniek
- Počúvanie hudby
- Spev detských a ľudových piesní
- Hudobno – pohybové hry
- Rozprávanie
- Rozhovor
- Individuálny prístup
- Vysvetlenie
- Napodobňovanie
- Slovná inštrukcia
- Povzbudenie
- Pochvala
- Priame pozorovanie- kŕmenie vtáčikov
- Sprostredkované pozorovanie
- Pokus
- Vychádzka
- Samoobslužné činnosti
- Manipulácia s predmetmi
- Práca s knihou
- Práca s pracovnými listami
- Dramatizácia
- Aktivita - súťaž o najoriginálnejšieho snehuliaka
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Charakteristika obsahového celku: „Moja zem“
Obsahom nadväzujeme na mesiac január – ročné obdobia – kolobeh, pokračujeme v časových
vzťahoch – deň ( ráno, poludnie, večer), týždeň (dni v týždni), rok ( mesiace) v spojení
s konkrétnymi činnosťami a znakmi, ktorými sú charakteristické. Učíme detí chápať, čo je
dnes zajtra, čo bolo, čo bude v spojení s prežívaním niektorých činností. Na základe
pozorovania, v prirodzených situáciách sa učíme rozlišovať mesiac a hviezdy spoločne
s rodičmi prostredníctvom video - ukážok, detských encyklopédií. Prebúdzame u detí záujem
po nepoznanom – zoskupenie hviezd, planéty, ľudia vo vesmíre, naša zem a jej obyvatelia na
rôznych kontinentoch. Budeme skúmať predmety, ktoré nás obklopujú, ich vlastnosti,
materiály z ktorých sú vyrobené ( sú nebezpečné – elektrické a plynové zariadenia) papier,
sklo železo, drevo, plast ( krehké, ostré, pichľavé, horúce). Spoločne sa budeme pripravovať
na fašiangy a rozprávkový detský karneval. K zimným mesiacom neodmysliteľne patria aj
rozprávky ktorými obsahový celok obohatíme.

Obsahový celok

Téma
Môj deň, týždeň, mesiac, rok

Moja zem
Hviezdy, planéty a moja Zem
Čo sa z čoho vyrába
Proxík na karnevale
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Rámcové rozvrhnutie vzdelávacích štandardov
1. MOJ DEŇ, TÝŽDEŇ, MESIAC, ROK

2. HVIEZDY A PLANÉTY

JaK 6 Formuluje správne jednoduché rozvité vety a súvetia.
JaK 11 Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu
MaPI 38 Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy
s jednou operáciou, kde sa pridáva odoberá dáva spolu
a rozdeľuje.
MaPI 49 Bez zisťovania počtu predmetov rozdelí skupinu na 2
alebo 3 skupiny s rovnakým počtom.
ČaP 96 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich
fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania(
svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie,
rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb)
ČaS 97 Opíše režim dňa.
ČaS 99 Správne používa pojmy včera, dnes a zajtra.
ČaS 101 Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových
vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca a roka.
ČaSP 152 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.
UaKHV 162 Spieva piesne a riekanky.
UaKVV 186 Opíše obsah kresby.
ZaP 204 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie,
odrážanie, preskakovanie atď.
ZaP 207 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.

JaK 14 Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo
výtvarných činnostiach.
JaK 29 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce
pohyb zápästia.
MaPI 39 Pre dve skupiny určí kde je viac, kde je
menej alebo rovnako veľa predmetov podľa
zisteného počtu v skupinách(do 10 prvkov
v skupine/.
MaPI 46 Určí (aj len hmatom), pomenuje a
približne vymodeluje guľu, kocku, valec.
ČaP 94 Uvedie príklady javov v ktorých je možné
vnímať prítomnosť vzduchu.
ČaP 95 Opíše zem ako súčasť vesmíru.
ČaSP 151 Pracuje podľa jednoduchého kresleného
postupu.
UaKHV 167 Vyjadrí charakter piesní a hudby
prirodzeným kultivovaným pohybom.
UaKVV 176 Modeluje tvary z mäkkej
modelovacej hmoty.
ZaP 205 Ovláda jednoduché akrobatické zručnosti:
stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi.

3. ČO SA Z ČOHO VYRÁBA
JaK 12 Odpovedá na otázky nad rámec doslovného významu
textu a dokáže predvídať dej, domýšľať (dedukovať) obsah,
aplikovať informácie z textu v prenesených situáciách a pod.
MaPI 66 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej
vlastnosti (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál/
MaPI 55 Odhadom aj meraním porovná dva objekty podľa
veľkosti určeného rozmeru (dĺžka, výška, šírka, hrúbka).
Výsledok porovnania vysloví pomocou stupňovania prídavných
mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší...).
ČaP 73 Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.
ČaSP 146 Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň,
drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna a pod.).
ČaSP 147 Vhodne využíva či spracúva materiály pri
modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov.
ČaSP 148 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
ČaSP 152 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.
ČaSP 155 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi

4. PROXÍK NA KARNEVALE
JaK 10 Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu
(napr. udalostí, deja, faktov, informácií a i).
MaPI 40 Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je
menej alebo rovnako veľa predmetov bez určovania
ich počtu.
MaPI 57 Usporiada podľa veľkosti určeného
rozmeru 2 až 4 objekty.
ČaS 116 Uvedie príklad tradičnej regionálnej
kultúry podľa miestnych podmienok.
ČaS 130 Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej
rozprávky alebo príbehu – pozitívne i negatívne.
UaKHV 163 Využíva hudobné nástroje Orffovho
inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady
piesne či skladby.
UaKHV 168 Využíva tanečné prvky v
jednoduchých choreografiách.
UaKVV 171 Skladá tvary a skladaním vytvorí
novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.
UaKVV 187 Reaguje výtvarnými prostriedkami na
zmyslové podnety.
ZaP 206 Rytmicky správne využíva základné
lokomočné pohyby a tanečné kroky na hudobný
sprievod.

materiálmi.

UaKHV 165 Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne
a spev učiteľky.
UaKVV 176 Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty.
ZaP 194 - Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie.
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UČEBNÉ ZDROJE

STRATÉGIE

- Výtvarný materiál, grafický materiál
- Technický a odpadový materiál
- Prírodný materiál, náčinie a náradie
- Hračky a predmety v triede
- Učebné pomôcky- „Z čoho sa vyrába“
- Detská literatúra – poézia, próza
- Detské časopisy – Vrabček, Včielka,
- Piesne, hry a riekanky
- Pohybové hry detí predškolského veku
- Edukačnými hrami spoznávame svet
- Encyklopédie
- Odborná literatúra
- Predškolská výchova
- Učiteľské noviny
- Internet
- Hračky a predmety v triede
- Učebné pomôcky
- Obrázky k téme
- Pracovné listy
- Skladačky a stavebnice
- CD nahrávky detských piesní – (Podhradská,
Čanaky )
- Zásobník hier, básní a piesní
- Maňušky
- Kulisy a rekvizity
- UP – synonymá
- Masky, kostýmy
- Materiál na výzdobu priestorov MŠ – (balóny,
girlandy...)
- Geometrické tvary
- Glóbus
- Obrazový materiál – planéta Zem, vesmír
- Nahrávky tanečných piesní
- Molitanové kvietky ( ranný kruh )

- Pohybové a relaxačné cvičenia
- Cvičenie s náčiním a na náradí
- Triedenie, priraďovanie
- Kreslenie, maľovanie, modelovanie
- Práca s technickým, prírodným a odpadovým
materiálom
- Hra
- Praktická činnosť
- Čítanie rozprávky, príbehu
- Nácvik básní, riekaniek
- Počúvanie hudby
- Spev detských a ľudových piesní
- Hudobno – pohybové hry
- Rozprávanie
- Rozhovor
- Individuálny prístup
- Vysvetlenie
- Napodobňovanie
- Slovná inštrukcia
- Povzbudenie
- Pochvala
- Priame pozorovanie
- Sprostredkované pozorovanie
- Vychádzka
- Samoobslužné činnosti
- Manipulácia s predmetmi
- Práca s knihou
- Práca s pracovnými listami
- Dramatizácia
- Návšteva základnej školy – zápis do 1. ročníka
- Karneval
- Beseda s pracovníkmi hvezdárne
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Charakteristika obsahového celku: „Vôňa jari“
Február končil rozprávkovým karnevalom a v rozprávkach budeme s deťmi i rodičmi
pokračovať. Spoločne sa oboznámime s knihami, ktoré si deti obľúbili ( knihy prinesené
z domu, knihy z knižnice MŠ – prezeranie, čítanie, rozprávanie , diskusia, vymýšľame
príbehov...Spoločne navštívime blízku knižnicu. K zimným mesiacom neodmysliteľne patria
aj rozprávky, ktorými obsahový celok obohatíme. V spojení s realizovanými činnosťami,
rozprávkovými príbehmi ( čítanie na pokračovanie pred odpoludňajším odpočinkom,
rozprávkové odpoludnie, dramatizovanie rozprávok...) prebúdzame u detí cit pre
spravodlivosť, pravdu, schopnosť vcítiť sa. Uvedomíme si zmeny v prírode na jar, ako ľudská
nedbalosť narušuje potrebnú krásu a čistotu životného prostredia, čo nepriaznivo vplýva na
život na zemi. Na vychádzkach do prírody,( k záhradkám) sledujeme zmeny prírody na jar –
trávu, stromy, kríky. Budeme pozorovať vtáky v okolí, poznávať ich, počúvať ich spev,
význam, utvárať ochranársky vzťah k živej prírode. Pozorujeme prílet lastovičiek, bociana,
sledujeme divé husi a kačice pri vodnej nádrži a potoku Bebrava. Uskutočníme veľa
vychádzok do prírody a okolia potoka, vodnej nádrže, lesa v spojení s ekohrami. Prezeraním
rôznych druhov encyklopédií posilníme detskú zvedavosť, záujem detí a radosť z
objavovania. Pri pozorovaní prírody ďalej rozvinieme poznatky a schopnosti motorické,
estetické, poznávacie.

Obsahový celok

Téma

Vôňa jari

Kniha môj kamarát
Z rozprávky do rozprávky
Jarné prebudenie
Potok, rieka, jazero
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Rámcové rozvrhnutie vzdelávacích štandardov
1. OD STROMU KU KNIHE
JaK 10 Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr.
udalostí, deja, faktov, informácií a i)
JaK 20 Na základe ilustrácie rozpráva vlastný
jednoduchý príbeh.
MaPI 61 Pokračuje vo vytvorenej postupnosti
predmetov alebo nakreslenej postupnosti obrázkov.
Predmety môžu byť celkom odlišné, alebo sa líšia iba
farbou či veľkosťou.
MaPI 53 Na základe pokynov daných pomocou
symbolov ↓, ←, →, ↑ (alebo pomocou iných
dohodnutých symbolov pre pohyb v štvorcovej sieti) sa
dokáže pohybovať v štvorcovej sieti.
ČaP 85 Uvedie niektoré životné prejavy rastlín (napr.
klíčenie, rast, rozmnožovanie a pod.)
ČaSP 152 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje
jeho účel.
ČaSP 153 Jednoducho opíše postup zhotovenia
vybraných výrobkov.
UaKHV 169 Imituje pohyb v hudobno-pohybových
hrách.
UaKVV 172 Vystrihuje časti obrázkov.
UaKVV 173 Spája časti obrázkov lepením.
ZaP 202 Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku.

3. JARNÉ PREBUDENIE-ROČNÉ OBDOBIE
JaK 14 Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo
výtvarných činnostiach..
MaPI 42 Bez zisťovania počtu rozdelí (ak to ide)
skupinku obrázkov na 2 skupinky s rovnakým počtom.
ČaP 74 Vymenuje ročné obdobia.
ČaP 76 Identifikuje prvky počasia a realizuje
krátkodobé pozorovania zmien v počasí.
ČaP 81 Uvedie niektoré životné prejavy rastlín..
ČaS 101 Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových
vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca a roka.
ČaP 96 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky
zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania
a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie
a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila
a pohyb/.
ČaSP 156 Má jednoduché užívateľské zručnosti
predmetov dennej potreby v domácnosti a aj
elementárnych pracovných nástrojov v dielni či záhrade
UaKHV 162 Spieva piesne a riekanky.
UaKVV 181 Farbami vyjadruje pocity.
ZaP 206 Rytmicky správne využíva základné
lokomočné pohyby a tanečné kroky na hudobný
sprievod.

32

2. Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
JaK 12 Odpovedá na otázky nad rámec doslovného
významu textu a dokáže predvídať dej, domýšľať
(dedukovať) obsah, aplikovať informácie z textu v
prenesených situáciách a pod.
JaK 15 Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje
v dramatických a hudobno-pohybových hrách..
JaK 18 Predvída udalosti deja, zápletku, záver príbehu
a opiera sa pri tom o poznanie štruktúry rozprávok,
príbehov pre deti a bájok.
MaPI 58 V usporiadanom rade určí objekt na základe
slov prvý, druhý, tretí, posledný, predposledný, pred, za
hneď pred a hneď za.
MaPI 59 Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade
a umiestni v ňom predmet podľa týchto pokynov.
ČaS 126 Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské
vlastnosti.
ČaP 75 Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka.
ČaSP 158 Pozná niektoré tradičné remeslá (napr.
tehliarstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo, prútikárstvo).
UaKHV 166 Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby
verbálne, pohybom alebo inými umeleckými výrazovými
prostriedkami.
UaKVV 182 Hravo experimentuje s farbami.
ZaP 204 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie,
podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.
4. ŽIVÁ A NEŽIVÁ PRÍRODA – potok, rieka,
jazero....
JaK 11 Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu.
MaPI 64 Rozhodne, či daný objekt má /nemá danú
vlastnosť.
ČaP 73 Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.
ČaP 93 Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy
a človeka.
ČaS 112 Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les,
pole, lúka, potok, rieka, jazero, rybník.
ČaS 113 Pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu,
napr. rieku, ktorá preteká cez daný región, pohorie či
vodnú plochu.
ČaSP 146 Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr.
kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna a pod.).
ČaSP 147 Vhodne využíva či spracúva materiály pri
modelovaní objektov alebo pri výrobe jednotlivých
nástrojov.
UaKHV 169 Imituje pohyb v hudobno-pohybových
hrách.
UaKVV 177 Skladá, spája z rôznych materiálov
priestorovú zostavu, pomenuje ju.
UaKVV 183 Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.
ZaP 208 Zvládne turistickú prechádzku.

UČEBNÉ ZDROJE
- Výtvarný materiál, grafický materiál
- Technický a odpadový materiál
- Prírodný materiál ( vetvičky, vaječné škrupinky,
vŕbové prútiky ...)
- Náčinie a náradie
- Detská literatúra – poézia, próza
- Detské časopisy – Vrabček, Bobík,
- Piesne, hry a riekanky
- Pohybové hry detí predškolského veku
- Edukačnými hrami spoznávame svet
- Encyklopédie
- Odborná literatúra
- Predškolská výchova
- Učiteľské noviny
- Internet
- Hračky a predmety v triede
- Učebné pomôcky- „Z čoho sa vyrába“
- Obrazový materiál – rozprávkové postavy
- Obrazový materiál – Veľká Noc
- Pracovné listy
- Skladačky a stavebnice
- CD nahrávky detských piesní (Podhradská,
Čanaky, Viktor)
- Zásobník hier, básní a piesní
- Veľkonočné vinše
- „ Ako sa mení les“- knihy pre deti
- S Majkou do prírody

STRATÉGIE
- Pohybové a relaxačné cvičenia
- Cvičenie s náčiním a na náradí
- Triedenie, priraďovanie
- Kreslenie, maľovanie, modelovanie
- Práca s technickým, prírodným a odpadovým
materiálom
- Hra
- Praktická činnosť
- Čítanie rozprávky, príbehu
- Nácvik básní, riekaniek
- Počúvanie hudby
- Spev detských a ľudových piesní
- Hudobno – pohybové hry
- Rozprávanie
- Rozhovor
- Individuálny prístup
- Vysvetlenie
- Napodobňovanie
- Slovná inštrukcia
- Povzbudenie
- Pochvala
- Priame pozorovanie
- Sprostredkované pozorovanie
- Pokus
- Vychádzka do prírody
- Samoobslužné činnosti
- Manipulácia s predmetmi
- Práca s knihou, návšteva knižnice, výstavka kníh
- Spoločná aktivita detí s rodičmi – zdobenie kraslíc,
pletenie korbáčov a pod.
- Práca s pracovnými listami
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Charakteristika obsahového celku: „Príroda sa zobudila“
V tomto obsahovom celku budeme sledovať zrod nového života – zvieratá a mláďatá vo
dvore, urobíme si výlet za zvieratkami do Bojnej. Čaká nás veľa radosti a zábavy.
oboznámime deti s veľkonočnými sviatkami, s históriou a tradíciami a s tým spojené
praktické činnosti. Budeme pozorovať vtáky v okolí, poznávať ich, počúvať ich spev,
význam, utvárať ochranársky vzťah k prírode. Oboznámime sa s kvetmi v záhradkách i na
lúke, s tými, ktoré pestujeme doma. Vedieme deti k starostlivosti o školskú záhradu – strom
triedy, environmentálny kútik. Poznatky z putovania prírodou ďalej rozvinieme v rôznych
formám činnosti – urobíme si kútik živej prírody, zasadíme semienka, experimentujeme s
rastlinkami, budeme sa starať o skalku, učiť sa aranžovať kvety, uskutočníme exkurziu do
kvetinárstva, budeme využívať aktivity pri práci s prírodninami. Prostredníctvom zážitkovej
(skúsenostnej) činnosti so živou a neživou prírodou umocníme u detí záujem o prírodu
a starostlivosť o prírodné prostredie.

Obsahový celok
Príroda sa zobudila

Téma
Domáce a hospodárske zvieratá a ich
mláďatá
Ja a veľkonočné sviatky
Čo skrýva lúka
Od semienka k rastlinke
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Rámcové rozvrhnutie vzdelávacích štandardov
1. DOMÁCE A HOSPODÁRSKE
ZVIERATÁ A ICH MLÁĎATÁ
JaK 12 Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu.
MaPI 67 Vytvorí dvojicu objektov na základe danej
logickej súvislosti.
ČaP 83 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše (napr.
rozlišuje lesnú zver, domáce zvieratá, vodné živočíchy
atď.).
ČaP 84 Identifikuje niektoré životné prejavy
živočíchov.
ČaP 86 Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre
svoj život rôzne druhy potravy.
ČaP 87 Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych
druhov a pomenúva ich.
ČaP 88 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré
živočíchy.
ČaP 89 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života
živočíchov.
ČaSP 150 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy)
zhotoví daný predmet.
UaK HV 162 Spieva piesne a riekanky.
UaKVV 176 Modeluje tvary z mäkkej modelovacej
hmoty.
ZaP 203 Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia
preliezania..
3. ČO SKRÝVA LÚKA – kvety, hmyz
JaK 5 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky
hlásky a hláskové skupiny.
JaK 20 Na základe ilustrácie rozpráva vlastný
jednoduchý príbeh.
JaK 27 Vyčlení začiatočnú hlásku slova.
MaPI 52 Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do
obrazcov, kreslenie obrysov či identifikáciu cesty
v obrazci) bludisku, na jednoduchej mape).
ČaP 77 Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
ČAP 83 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
ČAP 89 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života
živočíchov.
ČaP 78 Uvedie potravinový a technický úžitok
niektorých úžitkových rastlín a húb.
UaKHV 166 Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby
verbálne, pohybom alebo inými umeleckými
výrazovými prostriedkami.
UaKVV 186 Opíše obsah kresby.
ZaP 194 Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie.
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2. JA A VEĽKONOČNÉ SVIATKY
JaK 24 Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu
krátkeho literárneho útvaru rytmickým sprievodom.
MaPI 63 Rozhodne o pravdivosti (áno, nie, platí/
neplatí ) jednoduchých tvrdení.
MaPI 70 Na niektorej z digitálnych pomôcok (podľa
možností konkrétnej MŠ), vie kresliť, farebne vypĺňať
uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať obrázky.
ČaS 116 Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry
podľa miestnych podmienok.
ČaSP 147 Vhodne využíva či spracúva materiály pri
modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých
nástrojov.
ČaSP 158 Pozná niektoré tradičné remeslá.
UaKHV 164 Zvláda jednoduché inštrumentálne
sprievody k piesňam a riekankám.
UaKVV 173 Spája časti obrázkov lepením.
UaKVV 185 Používa rôzne maliarske nástroje
ZaP 207 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.

4. OD SEMIENKA K RASTLINKE
JaK 6 Formuluje gramaticky správne jednoduché
rozvité vety a súvetia.
JaK 29 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb
zápästia ).
MaPI 55 Odhadom aj meraním porovná dva objekty
podľa veľkosti určeného rozmeru (dĺžka, výška, šírka,
hrúbka). Výsledok porovnania vysloví pomocou
stupňovania prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší,
užší...).
MaP 60 Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6
objektov) alebo pravidla jednoduchú postupnosť
objektov
ČaP 81 Uvedie niektoré životné prejavy rastlín.
ČaP 82 Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie
a rast rastliny.
ČaP 79 Rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny.
ČaSP 156 Používa predmety dennej potreby
v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje
v dielni či v záhrade.
UaKHV 170 Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné
skladby prostriedkami hudobnej dramatiky.
UaKVV 188 Dotvára tvary kresbou (maľbou)
a pomenuje výsledok.
ZaP 208 Zvládne turistickú prechádzku.

UČEBNÉ ZDROJE

STRATÉGIE

- Výtvarný materiál, grafický materiál
- Technický a odpadový materiál
- Prírodný materiál, náčinie a náradie
- Detská literatúra – poézia, rozprávky
- Encyklopédie
- Detské časopisy – Včielka, Adamko
- Piesne, hry a riekanky
- Pohybové hry detí predškolského veku
- Edukačnými hrami spoznávame svet
- Odborná literatúra
- Predškolská výchova
- Učiteľské noviny
- Internet
- Hračky a predmety v triede
- Učebné pomôcky
- Obrázky k téme
- Pracovné listy
- Skladačky a stavebnice
- CD nahrávky detských piesní – ( Viktor,
Podhradská, Čanaky )
- Obrazový materiál – Veľká Noc
- Veľkonočné vinše
- Zásobník hier, básní a piesní
- Detské záhradné náradie, semiačka, črepníky, pôda,
- Makety kvietkov
- Obrazový materiál – Jarné kvety
- Obrazový materiál – Domáce zvieratá
- Čiapky zvieratiek, hmyzu
- Maňušky
- Kulisy , rekvizity

- Pohybové a relaxačné cvičenia
- Cvičenie s náčiním a na náradí
- Triedenie, priraďovanie
- Kreslenie, maľovanie, modelovanie
- Práca s technickým, prírodným a odpadovým
materiálom
- Spoločná aktivita detí s rodičmi – zdobenie kraslíc,
pletenie korbáčov a pod.
- Hra
- Praktická činnosť
- Čítanie rozprávky, príbehu
- Nácvik básní, riekaniek
- Počúvanie hudby
- Spev detských a ľudových piesní
- Hudobno – pohybové hry
- Rozprávanie
- Rozhovor
- Individuálny prístup
- Vysvetlenie
- Napodobňovanie
- Slovná inštrukcia
- Povzbudenie
- Pochvala
- Priame pozorovanie kvetov, domácich zvierat
- Sprostredkované pozorovanie
- Pokus
- Vychádzka k rodinným domom, na lúku
- Samoobslužné činnosti
- Manipulácia s predmetmi
- Práca s pracovnými listami
- Dramatizácia
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Charakteristika obsahového celku: „Máme radi prírodu“
Pri stále častejšom pobyte v prírode budeme rozvíjať pohybové schopnosti a fyzickú zdatnosť
detí., pripravujeme deti na olympiádu Prostredníctvom Ninky a Adamka si urobíme tanier
jarnej zeleniny a ovocia – zdravie , vitamíny, životný štýl. Na základe zážitkov rozvíjame
jazykové a rečové schopnosti, estetické a mravné cítenie, detskú tvorivosť a nápady.
S využitím sviatku mamičiek budeme ďalej prehlbovať vzťah k členom rodiny, k sebe
navzájom, ale i k živej a neživej prírode. Všímame si kvitnúcu prírodu – možné činnosti
prenášame do prírody. Pomocou básní, riekaniek precvičíme, zdokonalíme výslovnosť
a kultivovaný prejav. Budeme pozorovať potok, rieku, vodnú nádrž, život pri vode a vo vode,
možné nebezpečenstvo. Tematicky nadviažeme na vlastnosti vody, ohňa, vzduchu, ich
význam pre človeka, nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí.

Obsahový celok

Téma

Máme radi prírodu

Kvapka cestovateľka
Moja rodina
Krásy Slovenska
Proxík cestuje za zvieratkami
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Rámcové rozvrhnutie vzdelávacích štandardov
1. KVAPKA CESTOVATEĽKA
JaK 10 Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr.
udalostí, deja, faktov, informácií a i).
JaK 28 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce
pohyby dlane a prstov.
MaPI 53 Na základe pokynov daných pomocou
symbolov ↓, ←, →, ↑ (alebo pomocou iných
dohodnutých symbolov pre pohyb v štvorcovej sieti) sa
dokáže pohybovať v štvorcovej sieti.
ČaP 80 Rozpráva o prírodných reáliách známeho
okolia.
ČaP 92 Uvedie príklady, kde všade sa v prírode
nachádza voda.
ČaP 93 Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a
človeka.
ČaP 96 Opíše prírodné javy a podmienky zmeny ich
fungovania na základe vlastného pozorovania
a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie
a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila
a pohyb).
UaKHV 169 Imituje pohyb v hudobno-pohybových
hrách.
UaKVV 175 Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar.
ZaP 208 Zvládne turistickú prechádzku.

2. MOJA RODINA
JaK 5 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky
hlásky a hláskové skupiny.
JaK 18 Predvída udalosti deja, zápletku, záver príbehu
a opiera sa pri tom o poznanie štruktúry rozprávok,
príbehov pre deti a bájok.
JaK 25 Rozhodne, či sa dve slová rýmujú.
MaPI 57 Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3
až 4 predmety.
MaPI 68 Ovláda základy práce s digitálnymi
technológiami, vie ovládať digitálne hry či používať
digitálne animované programy určené pre danú vekovú
skupinu a pod.
ČaS 119 Vymenuje členov blízkej rodiny, identifikuje
príbuzenské vzťahy v rodine.
ČaS 132 Opíše aktuálne emócie.
UaKHV 168 Využíva tanečné prvky v jednoduchých
choreografiách.
UaKHV 162 Spieva piesne a riekanky.
UaKHV 170 Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné
skladby prostriedkami hudobnej dramatiky.
UaKVV 181 Farbami vyjadruje pocity.
UaKVV 184 Kreslí postavu.
ZaP 205 Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti:
stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi.

3. KRÁSY SLOVENSKA
JaK 19 Dokáže vysvetliť prenesený (symbolický)
význam jednoduchých slovných spojení.
MaPI 41Bez zisťovania počtu manipuláciou rozdelí
skupinku predmetov na 2 alebo 3 skupinky s rovnakým
počtom.
MaPI 52 Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do
obrazcov, kreslenie obrysov či identifikáciu cesty v
obrazci (v bludisku, na jednoduchej mape).
ČaS 112 Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les,
pole, lúka, potok, rieka, jazero, rybník.
ČaS 114 Pozná najznámejšie prírodné krásy našej
vlasti, napr. Vysoké Tatry alebo Dunaj.
ČaS 117 Rozpozná štátne symboly Slovenskej
republiky zástava, hymna.
ČaS 118 Pozná významné dominanty hlavného mesta
Bratislavy, napr. Bratislavský hrad, rieku Dunaj.
ČaP 71 Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia.
UaKHV 165 Aktívne počúva hudobné skladby pre deti,
piesne a spev učiteľky.
UaKVV 188 Slovne opíše obraz, sochu, dizajn
(predmet) a architektúru.
ZaP : 204 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie,
odrážanie, kotúľanie atď.

4. PROXÍK CESTUJE ZA ZVIERATKAMI
JaK 18 Predvída udalosti deja, zápletku, záver príbehu
a opiera sa pri tom o poznanie štruktúry rozprávok,
príbehov pre deti a bájok.
JaK 29 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb
zápästia.
MaPI 56 Pri usporiadaní 3 predmetov určí predmet s
najväčším zvoleným rozmerom. Túto skutočnosť vysloví
pomocou slov s predponou naj (najdlhší, najkratší, najužší,
najtenší ...).
MaPI 69 Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok
(podľa možností konkrétnej MŠ), ktorá stimuluje
pravouhlý pohyb v štvorcovej sieti (po štvorčekoch aj po
vrcholoch) vie pomocou tlačidiel prejsť určenú trasu a to aj
s prekážkami, pri tom zbiera a ukladá určené predmety,
dodržiava správne poradie činností. Naraz dokáže
naplánovať až 4 kroky takejto cesty.
ČaP 83 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
ČaSP 153 Jednoducho opíše postup zhotovenia
vybraných výrobkov.
UaKHV 163 Využíva hudobné nástroje Orffovho
inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady piesne či
skladby.
UaKVV 183 Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.
ZaP 206 Rytmicky správne využíva základné lokomočné
pohyby a tanečné kroky na hudobný sprievod.
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UČEBNÉ ZDROJE

STRATÉGIE

- Výtvarný materiál, grafický materiál
- Technický a odpadový materiál
- Náčinie a náradie
- Detská literatúra – poézia, próza
- Detské časopisy – Adamko, Včielka,
- Encyklopédie o prírode, zvieratách
- Piesne, hry a riekanky
- Pohybové hry detí predškolského veku
- Edukačnými hrami spoznávame svet
- Odborná literatúra
- Predškolská výchova
- Učiteľské noviny
- Internet
- Hračky a predmety v triede
- Učebné pomôcky
- Obrázky k téme
- Pracovné listy
- Skladačky a stavebnice
- CD nahrávky detských piesní ( Viktor, Podhradská,
Čanaky )
- Zásobník hier, básní a piesní
- Obrazový materiál – Moja rodina
- Fotografie rodiny
- Ľudové kroje
- Obrazový materiál – pri vode
- Obrazový materiál – hmyz
- Obrazový materiál – zviaratá v ZOO
- Skladačka – ZOO
- Drevené kocky – exotické zvieratá

- Pohybové a relaxačné cvičenia
- Cvičenie s náčiním a na náradí
- Triedenie, priraďovanie
- Kreslenie, maľovanie, modelovanie
- Práca s technickým, prírodným a odpadovým
materiálom
- Hra
- Praktická činnosť
- Čítanie rozprávky, príbehu
- Nácvik básní, riekaniek
- Počúvanie hudby
- Spev detských a ľudových piesní
- Hudobno – pohybové hry
- Rozprávanie
- Rozhovor
- Individuálny prístup
- Vysvetlenie
- Napodobňovanie
- Slovná inštrukcia
- Povzbudenie
- Pochvala
- Priame pozorovanie
- Sprostredkované pozorovanie
- Vychádzka k potoku, k priehrade - Pažiť
- Samoobslužné činnosti
- Manipulácia s predmetmi
- Práca s pracovnými listami
- Aktivita – Stavanie Mája – prezentácia na verejnosti
- Besiedka ku Dňu matiek
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Charakteristika obsahového celku: „Leto volá“
Blíži sa koniec školského roku, čaká nás veľa zábavy a radosti. Športovými hrami a súťažami,
oslávime sviatok detí. Povieme si o planéte na ktorej žijeme nielen my, ale aj iné deti. – v čom
sme iní, v čom rovnakí, to som ja, to si ty, ako žijeme, hráme sa. Učíme sa láske
a spolucíteniu, hráme sa hry – viď projekt Ľudské práva hrou. Dáme väčší priestor fyzickej
zdatnosti, oboznámime sa s druhmi športu v lete. Upozorníme na význam, ale
i nebezpečenstvo úrazu pri športovaní. Ukážeme si spoločne, akí sme šikovní škôlkari, čo sme
sa naučili za školský rok - opakovanie piesní, básní, hier, prezeranie fotografií, výtvarných
prác, spoločne budeme spomínať na zážitky počas roka. Na vychádzkach budeme sledovať
dopravné a prepravné prostriedky, poznávať ich účel, význam, rozdiely. Budeme ich
pozorovať pri pohybe na ceste, vo vzduchu, na koľajniciach, na stavbe, vysvetlíme si ako sa
správame v dopravných prostriedkoch a dbáme na svoju bezpečnosť. Ktorými dopravnými
prostriedkami pôjdeme na výlety a dovolenku s rodičmi... Rozlúčime sa s predškolákmi a
hurá na prázdniny, leto volá!

Obsahový celok

Téma

Leto volá

Deti sveta
Cesta okolo sveta
Ja, leto a letné radosti
Tešíme sa na prázdniny
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Rámcové rozvrhnutie vzdelávacích štandardov
1. DETI SVETA
JaK 11 Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu.
JaK 20 Na základe ilustrácie rozpráva vlastný
jednoduchý príbeh.
JaK 27 Vyčlení začiatočnú hlásku slova.
MaPI 42 Bez zisťovania počtu rozdelí (ak to ide)
skupinku obrázkov na 2 skupinky s rovnakým počtom.
MaPI 54 Odmeria vzdialenosť a určený rozmer
predmetu (v skutočnosti, aj na obrázku) odhadom a
pomocou určenej aj zvolenej neštandardnej jednotky
(krok, dlaň, pomocný predmet). Výsledok merania
vysloví počtom použitých jednotiek merania (v obore
do 10).
ČaS 145 Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a
splniteľné povinnosti.
UaKHV 165 Aktívne počúva hudobné skladby pre
deti, piesne a spev učiteľky.
UaKVV 174 Dotvára tvary kresbou (maľbou)
a pomenuje výsledok.
UaKVV 187 Reaguje výtvarnými prostriedkami na
zmyslové podnety.
ZaP 204 Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie,
podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.

2. CESTA OKOLO SVETA
JaK 9 Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré
pozná (napr. opisom, použitím synonymických výrazov, aj
negatívnym vymedzením, teda použitím antoným a i.).
MaPI 55 Odhadom aj meraním porovná dva predmety
podľa veľkosti určeného rozmeru (dĺžka, výška, šírka,
hrúbka). Výsledok porovnania vysloví pomocou
stupňovania prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší,
užší...).
MaPI 52 Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do
obrazcov, kreslenie obrysov, či identifikáciu cesty
v obrazci (v bludisku, na jednoduchej mape).
ČaP 83 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
ČaSP 153 Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných
výrobkov.
UaKHV 170 Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné
skladby prostriedkami hudobnej dramatiky.
UaKVV 183 Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.
UaKVV 189 Reaguje výtvarnými prostriedkami na
výtvarné dielo.
ZaP 208 Zvládne turistickú prechádzku.

3. JA, LETO A LETNÉ RADOSTI
JaK 23 Identifikuje niektoré písmená abecedy.
JaK 12 Odpovedá na otázky nad rámec doslovného
významu textu a dokáže predvídať dej, domýšľať
(dedukovať) obsah, aplikovať informácie z textu
v prenesených situáciách a pod.
MaP 59 Opíše predmety v usporiadanom rade
a umiestni v ňom predmet podľa týchto pokynov
ČaP 89 Identifikuje rôznorodosť spôsobu života
živočíchov.
ČaP 75 Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka.
ČaP 76 Identifikuje znaky počasia a realizuje
krátkodobé pozorovania zmien v počasí.
ČaS 130 Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej
rozprávky alebo príbehu – pozitívne i negatívne.
ČaS 143 Odmieta kontakt s neznámym osobami.
ČaSP 151 Pracuje podľa jednoduchého kresleného
postupu.
UaKHV 168 Využíva tanečné prvky v jednoduchých
choreografiách.
UaKVV 175 Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar.
ZaP 194 Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie.

4. TEŠÍME SA NA PRÁZDNINY
JaK 19 Dokáže vysvetliť prenesený(symbolický) význam
jednoduchých slovných spojení.
MaPI 58 Pokračuje (aj spätne) vo vytvorenej postupnosti
predmetov alebo nakreslenej postupnosti obrázkov, v ktorej
sa pravidelne menia dva rôzne objekty, ktoré sa spolu
vyskytujú maximálne 8 krát. Objekty môžu byť celkom
odlišné alebo sa líšia farbou či veľkosťou..
ČaP 96 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny
ich fungovania na základe vlastného pozorovania
a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie
a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb/.
ČaS 99 Správne používa pojmy včera, dnes a zajtra.
ČaS 108 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania
účastníkov cestnej premávky týkajúce sa cyklistov,
klobežkárov, korčuliarov.
UaKHV 166 Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby
verbálne, pohybom alebo inými umeleckými výrazovými
prostriedkami.
UaKVV 188 Slovne opíše obraz, sochu, dizajn (predmet) a
architektúru.
ZaP 206 Rytmicky správne využíva základné lokomočné
pohyby a tanečné kroky na hudobný sprievod.
ZaP 205 Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti:
stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi.
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UČEBNÉ ZDROJE

STRATÉGIE

Výtvarný materiál, grafický materiál
- Technický a odpadový materiál
- Náčinie a náradie
- Detská literatúra – poézia, rozprávky
- Detské časopisy – Vrabček, Bobík
- Piesne, hry a riekanky
- Pohybové hry detí predškolského veku
- Edukačnými hrami spoznávame svet
- Encyklopédie
- Odborná literatúra
- Predškolská výchova
- Učiteľské noviny
- Internet
- Hračky a predmety v triede
- Učebné pomôcky
- Pracovné listy
- Skladačky a stavebnice
- CD nahrávky detských piesní – (Podhradská,
Čanaky, Viktor )
- Zásobník hier, básní a piesní
- Výzdoba – balóny, girlandy, krepový
papier
- Obrazový materiál – Ročné obdobie
- Obrazový materiál – dopravné prostriedky
a prepravné prostriedky
- Puzzle – doprava
- Rekvizity k súťažným disciplínam

Pohybové a relaxačné cvičenia
- Cvičenie s náčiním a na náradí
- Triedenie, priraďovanie
- Kreslenie, maľovanie, modelovanie
- Práca s technickým, prírodným a odpadovým
materiálom
- Hra
- Praktická činnosť
- Čítanie rozprávky, príbehu
- Nácvik básní, riekaniek
- Počúvanie hudby
- Spev detských a ľudových piesní
- Hudobno – pohybové hry
- Rozprávanie
- Rozhovor
- Individuálny prístup
- Vysvetlenie
- Napodobňovanie
- Slovná inštrukcia
- Povzbudenie
- Pochvala
- Priame pozorovanie
- Sprostredkované pozorovanie
- Vychádzka do prírody
- Samoobslužné činnosti
- Manipulácia s predmetmi
- Práca s pracovnými listami
- Celodenné oslavy -Dňa detí
- Športová aktivita – Športuje celá rodina
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7. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie
dokladu o získanom vzdelaní





Dieťa ukončuje predškolské zariadenie spravidla v školskom roku, v ktorom do 31.
augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
Predškolské zariadenie 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, ktoré vydáva materská škola v mesiaci jún. Odovzdávanie osvedčení o
získaní predprimárneho vzdelávania sa uskutočňuje formou rozlúčky predškolákov s
MŠ spravidla spoločne s rodičmi detí a zhotovením tabla.

8. Personálne zabezpečenie





V MŠ pracuje 4 pedagogických a 4 nepedagogických zamestnancov.
Všetci spĺňajú príslušné kvalifikačné predpoklady.
U pedagogických zamestnancov je úroveň pedagogickej a odbornej spôsobilosti
dobrá, vyvážená.
Pedagogickí zamestnanci disponujú všestrannými zručnosťami, sú tvoriví, otvorení
k poznávaniu a prijímaniu nových učebných postupov, metód a foriem práce.

9. Materiálno - technické a priestorové podmienky











Škola má priestrannú herňu, spálňu a príslušné miestnosti, ktoré vyhovujú
skupinovým aj individuálnym činnostiam detí.
Triedy sú vybavené novým nábytkom, hracími kútikmi, rozdeľovacími poličkovými
stenami, stolmi (hracie kútiky, centrá aktivít).
Škola, má zriadenú triedu IKT .
Krúžkové činnosti sa realizujú v triedach.
Škola má zriadenú samostatnú školskú knižnicu, na jednotlivých triedach.
Vybavenie pomôckami, hračkami a materiálom zodpovedá počtu detí, ich veku a
podľa možnosti je obmeňované a doplňované.
Podstatná časť hračiek a všetkých pomôcok je umiestnená tak, aby si deti mohli z nich
samostatne vybrať a pracovať s nimi, aby na ne videli.
Deti sa samé podieľajú na úprave a výzdobe prostredia, ktoré je upravené tak, aby
detské práce a výtvory boli prístupné a mohli ich vidieť i rodičia.
Škola má dostatočné vnútorné ich vonkajšie úložné priestory (sklady) pre ukladanie
náradia, výtvarného a pracovného materiálu, hračiek, záhradných pomôcok.
Materiálne vybavenie školy je postupne dopĺňané a vymieňané podľa finančných
možností.

10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a
vzdelávaní
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú v
materskej škole zabezpečené v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MZ SR č.
527/2007 Z. z. o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež vyhláškou MZ SR č. 521/2007
Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská Materská škola pri výchove a vzdelávaní,
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pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb je
podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ (2015) povinná:
 prihliadať na základné fyziologické potreby detí,
 vytvárať podmienky na zdravý vývin a na predchádzanie sociálnopatologických javov,
 zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí,
 poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,
 viesť evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou.
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú podrobne
rozpracované v prevádzkovom a školskom poriadku.

11.Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a vnútorný systém kontroly
a hodnotenia zamestnancov
11.1. Autoevalvácia
Cieľom autoevalvácia je získať informácie o MŠ podľa určitých kritérií. Kritéria hodnotenia
sú prostriedkom k hľadaniu optimálnych ciest vzdelávania detí. Na základe výsledkov
autoevalvácie sa rozhodneme, čo budeme meniť, aké činnosti budeme plánovať k zvýšeniu
kvality MŠ.
11.2. Štruktúra hodnotenia
Oblasť
- vymedzenie oblastí, ktoré budeme hodnotiť
Kritéria
- stanovenie kritérií, ktoré budeme pre hodnotenie a
vyhodnocovanie využívať
Nástroje/metódy
- stanovenie nástrojov, ktorými budeme hodnotiť
Počet
- ako často budeme hodnotiť
Zodpovedná osoba
- kto bude proces sledovať
Analýza a vyhodnotenie
- získaných informácií a vzhľadom k stanoveným kritériám
Evalvačná správa
- na jej základe prehodnocujeme, inovujeme, robíme zmeny
- spätná väzba (cieľov VVČ, obsahu, metód, foriem a
organizačnej štruktúry MŠ)
11.3. Oblasti evalvácie
 hodnotenie ŠKVP (súlad so ŠVP, funkčnosť)
 hodnotenie vzdelávacích stratégií, stratégií VVČ
 hodnotenie výsledkov výchovy a vzdelávania
 hodnotenie podmienok výchovy a vzdelávania
 hodnotenie kvality riadenia
11.4. Nástroje/metódy hodnotenia:
 pozorovanie
 brainstorming
 rozhovory, diskusie
 dotazníky
 obsahová analýza triednej a školskej dokumentácie
 hospitácie a následné rozhovory
 analýza pedagogickej a riadiacej práce
 ankety
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11.5. Systém hodnotenia
Oblasť
ŠkVP

Stratégie VVČ

Výsledky
výchovy a
vzdelávanie
(VVČ)

Kritéria
Súlad so ŠVP
Funkčnosť prepojenie,
reálnosť,
splnenie
očakávaní
Vhodnosť,
primerané
metódy, rešp.
osobného tempa
detí, typ
temperamentu
Zmeny, kam
sme došli kvality učenia a
učenia sa

Nástroje /
metódy
dotazník

1 x ročne

analýza

1 x ročne

hospitácie
rozhovory,
diskusie
portfólia detí,
prac. listy, prac.
zošity
hospitácie pozorovací
hárok
rozhovory,
diskusie
dotazník sebahodnotenie
EA pedagóga
dotazník
diskusia

priebežne
denne

analýza
dotazníky

1 x ročne
1 x ročne

Počet

priebežne

priebežne

učiteľky
riaditeľka
učiteľky

priebežne

Pedagógovia

rozhovory,
priebežne
diskusie,
pozorovanie,
hospitácie
hodnotiaci hárok koncoročne
k 31.8.
získané
sebahodnotenie denne
kompetencie,
detí
aktivita
hodnotenie
priebežne
učiteliek pozorovací
mesačne
hárok
pracovný výkon, hodnotiaci hárok priebežne
morálka

Nepedagogickí
zamestnanci
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riaditeľka
učiteľky
riaditeľka
učiteľky
riaditeľka
riaditeľka

viď. dotazníky,
anketa

Deti

riaditeľka
učiteľky
učiteľky
riaditeľka

priebežne

Podmienky
výchovy a
vzdelávania
Hodnotenie
kvality riadenia

Koncepčný
zámer, plnenie
cieľov školy
pedagogický
štýl, ciele,
postupy,
tvorivosť

Hodnotenie

ročne

učiteľky
riaditeľka
rodičia
riaditeľka
zamestnanci
rodičia
učiteľky
riaditeľka
riaditeľka
učiteľky, deti
učiteľky
riaditeľka
učiteľky
riaditeľka

11.6. Stupeň hodnotenia:
Pri evalvácii používame hodnotenie podľa príslušných dotazníkov, ankiet.
Vzdelávacie výsledky u jednotlivých detí zaznamenávame priebežne. Každému dieťaťu
zakladáme portfólio.

12.

Plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov

Budeme poskytovať priestor a podmienky pre ďalšie vzdelávanie rovnocenne všetkým
pedagogickým zamestnancom školy.
 Sebavzdelávanie vzdelávanie pedagogických zamestnancov – odborná literatúra
( prezentácia na metodických združeniach)- všetci pedagogickí zamestnanci
 Štúdium na VŠ – predškolská a elementárna pedagogika.
 Oblasť legislatívy- individuálne vzdelávanie, pedagogické rady- všetci pedagogickí
zamestnanci.
 Kontinuálne podľa plánu kontinuálneho vzdelávania.
 Priebežné vzdelávanie podľa ponuky Metodicko – pedagogického centra v Bratislave
podľa záujmu pedagogických zamestnancov
 Semináre, tvorivé dielne ponúkané v rámci okresu i mimo neho- podľa záujmu
pedagogických zamestnancov.
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