
Školský vzdelávací program Materskej školy na ul. A. Bernoláka 17 v Ružomberku – 

Cestujeme vláčikom za poznaním 
 

1 

 

Materská škola, ul. A. Bernoláka 17, Ružomberok 

tel. č. 0903 440 793                     e-mail: msbernolaka17@gmail.com 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

CESTUJEME VLÁČIKOM ZA POZNANÍM 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:msbernolaka17@gmail.com


Školský vzdelávací program Materskej školy na ul. A. Bernoláka 17 v Ružomberku – 

Cestujeme vláčikom za poznaním 
 

2 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

CESTUJEME VLÁČIKOM ZA POZNANÍM 

 

Druh školy Materská škola  

Stupeň vzdelania Predprimárne vzdelávanie 

Forma vzdelávania Celodenná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Prerokovaný v pedagogickej rade 31.8.2022 

Prerokovaný v rade školy 8.9.2022 

Schválený zriaďovateľom 8.9.2022 

Vydaný dňa 8.9.2022 

Riaditeľ školy Mgr. Eva Praženicová 

Kontakty 
Tel. 0903 440 793 

msbernolaka17@gmail.com 

www.vlacikovaskolka.sk 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Mgr. Eva Praženicová 

                                                                                       riaditeľka materskej školy 

 

 

 

 

mailto:msbernolaka17@gmail.com
http://www.vlacikovaskolka.sk/


Školský vzdelávací program Materskej školy na ul. A. Bernoláka 17 v Ružomberku – 

Cestujeme vláčikom za poznaním 
 

3 

 

 

 

Platnosť 

Revidovanie 

 

Dátum 
 

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

 

Platnosť 

ŠkVP od 

 

 

 

 

 

Revidovanie 

 

 

 

 

 

Platnosť 

ŠkVP od 

 

 

 

 

Revidovanie 
 

 

-  

Platnosť 

ŠkVP od 

 

 
 

 
 
 

 

Revidovanie 

 
 
 

 

 

 

Platnosť 

ŠkVP od 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Revidovanie 

 

 

 

 

Platnosť 

ŠkVP od 

 

 
 

 

 

 

 

 



Školský vzdelávací program Materskej školy na ul. A. Bernoláka 17 v Ružomberku – 

Cestujeme vláčikom za poznaním 
 

4 

 

 

OBSAH  

 

1 CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA...........................................................................5 

1.1 Vymedzenie  vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania......................................6 

1.2 Vlastné zameranie................................................................................................................8 

1.3. Stupeň vzdelania ................................................................................................................11 

1.4 Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania ............................................................12 

2 UČEBNÉ OSNOVY ............................................................................................................13 

2.1 Východiská a princípy plánovania.....................................................................................13  

2.2 Témy obsahových celkov:  ...............................................................................................15 

2.3 Výkonové štandardy plnené priebežne...............................................................................18 

2.4 Rozdelenie výkonových štandardov z hľadiska viazanosti k témam.................................20 

2.5 Učebné osnovy ŠkVP.........................................................................................................31 

2.6  Vyučovací jazyk ...............................................................................................................51 

3 HODNOTENIE DETÍ  .......................................................................................................51 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školský vzdelávací program Materskej školy na ul. A. Bernoláka 17 v Ružomberku – 

Cestujeme vláčikom za poznaním 
 

5 

 

 

 

 

Poslanie materskej školy upravuje zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého 

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu úroveň rozvoja po stránke 

sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjať schopnosti, 

zručnosti a utvárať predpoklady na školské vzdelávanie  a život v spoločnosti. 

Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, jeho aktívne učenie a začleňovanie do kolektívu.  

Cieľmi výchovy a vzdelávania v materskej škole sú:  

➢ napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte 

s rovesníkmi,  

➢ uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené 

prostredie (na materskú i základnú školu),  

➢ podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu 

hrou,  

➢ rozvíjať celostne osobnosť dieťaťa v pokojnej a tvorivej atmosfére  

➢ posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, 

            k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,  

➢ získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám, 

➢ pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, 

tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými 

skupinami a  cirkvami a náboženskými spoločenstvami,  

➢ naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné 

vzdelávanie,  

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

zodpovednosť,  

➢ naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné 

prostredie,  

➢ naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty. 

 

1. CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

2. Ciele výchovy a vzdelávania 
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1.1 Vymedzenie  vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

„Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej 

škole“.                                                                                            R. Fulghum 

  

Výchovu a vzdelávanie v materskej škole A. Bernoláka v Ružomberku, ktorú verejnosť pozná 

ako vláčikovú škôlku, koncipujeme zmysle výroku  R. Fulghuma. Dieťa v predškolskom veku 

je tvárne a schopné prijať úžasné množstvo informácií, ktoré spracúva okamžite 

a jednoznačne vo svoj prospech. Náš vzdelávací program má naplniť potreby a túžby detí po 

hre, poznaní, pohybe, potrebe sociálneho kontaktu, sebapoznaní  a potrebe sebarealizácie. Má 

umožniť dieťaťu zažívať úspech, pocit naplnenia a spokojnosti. 

Vláčiková materská škola je škola, ktorej  kultúra reflektuje také hodnoty, akými sú: 

 

➢ ľudskosť, úcta, dôvera a zodpovednosť, 

➢ výnimočnosť každého,  

➢ spoločné ciele,  

➢ pozitívna pracovná a učebná klíma,  

➢ rešpektovanie pravidiel   

➢ napredovanie všetkých, ktorí školu tvoria. 

 

Vlastné ciele školy sú výsledkom evalvácie školy za predchádzajúce obdobie (vychádzajúce 

zo swot analýzy, profilácie školy a podporných projekty, ako aj záujmov a potrieb detí), 

diskusie pedagogických zamestnancov a spätnej väzby od zákonných zástupcov detí, ktoré 

materskú školu navštevujú. Východiskom je aj veľká, vždy zelená záhrada, ktorá ponúka veľa 

možností na spoznávanie živej a neživej prírody, sledovanie procesu pestovania rastlín od 

sejby až po zber a malé dopravné ihrisko s kolobežkami, ktoré materská škola vlastní. 

Tým, že materská škola sa nachádza v strede mesta, deti našej školy reprezentujú 

ružomberské materské školy na akciách mesta kultúrnym programom. V rámci spolupráce 

s rodinou materská škola pripravuje spoločné stretnutia s rodičmi doplnené programom detí, 

či  spoločnými aktivitami (tvorivé dielne v októbri - z príležitosti Mesiaca úcty k starším, 

vianočnú besiedku, Deň matiek, májové popoludnie s rodinou) 

 

 

http://www.turany.sk/mskrizna/mskrizna.html
http://www.turany.sk/mskrizna/mskrizna.html


Školský vzdelávací program Materskej školy na ul. A. Bernoláka 17 v Ružomberku – 

Cestujeme vláčikom za poznaním 
 

7 

 

Hlavnými cieľmi školy sú:  

• zdravé, sebavedomé, samostatné a tolerantné deti,  

• zážitkovým učením objavovať a prehlbovať lásku detí k prírode, mať potrebu chrániť 

ju, vytvárať základy enviromentálneho a ekologického cítenia 

• deti budú zručné  pri práci s IKT (budú vedieť pracovať s interaktívnou tabuľou ) 

• deti budú môcť rozvíjať svoju  tvorivosť  

• prostredníctvom zážitkového učenia, budú mať deti priestor na objavovanie nového 

a experimentovanie,  

• budú sa vedieť ohodnotiť vo vzťahu k vlastnému pokroku, aj pokroku iných 

(schopnosti, zručnosti) 

• budú vedieť pracovať spoločne, kooperatívne, vzájomne sa rešpektovať 

• budú mať rozvinuté zručnosti a schopnosti v oblasti predčitateľskej gramotnosti 

• budú sa vedieť kolobežkovať a správať sa primerane v bežných aj krízových 

dopravných situáciách  

• na konci predškolského obdobia bude dieťa schopné absolvovať pobyt bez rodičov 

v škole v prírode 

• budú schopné sa prezentovať kultúrnym programom na verejných vystúpeniach 

(prezentácia školy) 

• budú mať pozitívny postoj k pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu.  
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1.2 Vlastné zameranie MŠ 

Materská škola pracuje podľa vlastného vzdelávacieho programu „Cestujeme vláčikom 

za poznaním“, ktorý je základným záväzným dokumentom školy, vypracovaný v súlade               

s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z.z a v znení 

neskorších zmien a so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie           

v materských školách. Zameranie programu vychádza aj z prostredia – veľkej školskej 

záhrady, možnosti pestovať ovocné stromy a zriadiť ekologickú záhradku. V nadväznosti na 

podmienky a vlastné ciele školy sú v školskom vzdelávacom programe rozpracované aj ciele 

podporných projektov školy. 

 

• „S vláčikom chránime prírodu“, projekt rozvíjajúci enviromentálne cítenie 

• „Zvedavý vláčik“, projekt podporujúci rozvoj ranej gramotnosti 

• „Zdravý vláčik“ projekt rozvíjajúci povedomie o zdravom stravovaní. 

 
Výchova a vzdelávanie detí v rámci programu je integrovaná do siedmych vzdelávacích oblastí:  

1. Jazyk a komunikácia 

2. Matematika a práca s informáciami 

3. Človek a príroda  

4. Človek a spoločnosť 

5. Človek a svet práce 

6. Umenie a kultúra – hudobná a výtvarná výchova 

7. Zdravie a pohyb 

Tematické oblasti sa v procese výchovy a vzdelávania vzájomne prelínajú a dopĺňajú . 

 

Program rešpektuje: 

 

➢ vývinové špecifiká – vývinové zvláštnosti a osobitosti dieťaťa predškolského veku, 

➢ možnosti, predpoklady, schopnosti, zručnosti a vedomosti dieťaťa predškolského veku, 

➢ individuálne potreby, záujmy a postoje dieťaťa predškolského veku, prirodzenú aktivitu 

a zvedavosť dieťaťa,  

➢ špecifiká predškolskej výchovy a vzdelávania,  

➢ vzájomné integrované prepájanie jednotlivých vzdelávacích oblastí  

➢ činnostný, hravý charakter pedagogického procesu, vykonávaného prostredníctvom hier    

a výchovno-vzdelávacích aktivít 
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Ciele podporných projektov školy: 

 

„S vláčikom chránime prírodu“, projekt rozvíjajúci enviromentálne cítenie 

Cieľ projektu: 

1. Chápať význam prírody pre život ľudí a utvárať silný citový 

vzťah k živej a neživej prírode.  

Úlohy na realizáciu cieľa 

• Spoluúčasť na tvorbe prostredia a starostlivosť 

o prostredie 

• Rozvíjanie zmyslu pre krásu prírody a pre estetickú úpravu okolia 

• Vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode a okoliu, vytvárať si k nej kladný vzťah 

a vnímať ju zmyslami 

• Poznávanie prírodných javov a dejov, uvedomovať si význam pre život človeka, 

živočíchov a rastlín 

 

2. Stávať sa citlivejším voči prejavom ohrozovania, alebo ničenia prírody, starať sa o prírodu 

a život v nej, ochraňovať ju ako dôležitú súčasť životného prostredia.  

Úlohy na realizáciu cieľa 

• Vzbudiť záujem detí ochraňovať prírodu, poukázať na nešetrný vzťah k  prírode 

a životnému prostrediu 

• Viesť deti k racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov, ich ochrane 

• Ochraňovanie živej prírody a zvierat – láska k nim 

• Spoznávať chránené územia, rastliny, zvieratá 

 

Z gaštanového stromu v školskej záhrade spadne na vláčik Gaštanko, malý kamarát našich 

detí. Sprevádza ich celým projektom pri spoznávaní prírody a formuje ich vzťah k prírode 

a ochrane životného prostredia potrebného pre rastliny, živočíchy, ľudí, teda všetkého živého 

na našej Zemi. Deti sa metódou aktívneho učenia stretávajú s enviromentálnou výchovou 

a získavajú elementárne základy pre životný štýl ohľaduplný k prírode a v súlade s prírodou. 
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„Zvedavý vláčik“, projekt podporujúci rozvoj ranej  

                               gramotnosti 

 

Cieľ projektu: 

 

 

Podporovať a stimulovať rozvoj vynárajúcej sa gramotnosti detí predškolskom veku 

vytvorením literárne bohatého prostredia, systematickým stimulovaním a intervenciou, aby sa 

písaná podoba jazyka stala pre dieťa prirodzeným nástrojom každodennej sociálnej interakcie,  

 

Znamená to, že v zmysluplných a rozmanitých životných situáciách materskej škole je 

prepojený súlad s rozvojom počúvania, hovorenia, čítania, písania, komunikácie a myslenia. 

Spoločným cieľom sa stáva rešpektovanie individuálnych a vekových osobitostí 

a vlastnej aktívnej úlohy dieťaťa pri osvojovaní si hovorenej a písanej podobe reči.  

Rozvoj gramotnosti je podmienený socio-kultúrnym prostredím a komunikačno- 

expresívnymi funkciami jazyka, ktoré prostredie funkčne používa.  

 

Prostriedky podporujúce ranú gramotnosť: 

• Priestory v materskej škole poskytujú dostatok podnetov na vnímanie písanej podoby 

reči (väčšie a farebne výrazné nápisy v šatniach, jedálni, triedach…, piktogramy 

s pravidlami, ktoré sa stávajú súčasťou života dieťaťa v MŠ, nástenky pri triedach…). 

• V každej triede je vytvorené centrum gramotnosti, v ktorom deti spontánne                   

a prirodzene prichádzajú do styku s písanou a čítanou podobou reči a kde deti nájdu 

podmienky na rozvoj jemnej motoriky, grafomotoriky, počúvania, počiatočného 

experimentovania s čítaním a písaním. 

• Vo všetkých vekových skupinách je vzdelávacia činnosť doplnená o systematickú 

prácu v oblasti oromotoriky a grafomotoriky podľa metodiky pracovného zošita 

Zajko Japi sa hrá s jazýčkom a pastelkou”, ktorého úlohy sú implementované do 

učebných osnov Školského vzdelávacieho programu Cestujeme vláčikom za 

poznaním. 
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„Zdravý vláčik“ projekt na rozvíjanie povedomia    

                                             o zdravom stravovaní. 

 

Zámerom projektu je aktívna spolupráca rodiny          

a materskej školy pri tvorbe projektu „ekologická 

záhradka“ a  rozvíjanie emocionálneho vzťahu  detí 

k prírode v súlade so zdravým životným štýlom. 

Cieľ projektu: 

Hlavným cieľom projektu je oboznamovať deti  so spoločenským a prírodným prostredím, 

utvárať pozitívny vzťah k živej  prírode, starať sa o rastliny okolo seba, vyjadrovať svoje 

poznatky, pocity, dojmy a postoje z prírody a rozvíjať povedomie o zdravom stravovaní 

a životnom štýle.. Zároveň klásť dôraz na bezprostredný kontakt s prírodou, na jej 

pozorovanie a praktickú činnosť v rôznych aktivitách. 

V rámci tohoto projektu sa snažíme zapojiť rodičov do života v materskej škole, nadviazať      

a prehĺbiť vzájomné vzťahy medzi školou a rodinou. Aktivity sú cielené na účast rodičov pri 

tvorbe ekozáhradky počas společného popoludnia za prítomnosti detí, ktoré celý proces 

sledujú a samozrejme pomáhajú.  

Do projektu sú zapojení aj pedagogickí zamestnanci, ktorí sa v čase edukačnej činnosti 

s deťmi, prostredníctvom cieľov implementovaných do učebných osnov, sa starajú o pridelený 

záhon, polievajú zasadené priesady, plejú, okopávajú, poznávajú, získavajú informácie           

o zdravej strave, biopotravinách a ekologickom prístupe k prírode vo všeobecnosti.  

Výstupom projektu sú tvorivé dielne, na ktorých deti spolu s rodičmi a starými rodičmi 

z prebytkov záhrad v jesennom období vytvoria jesennú výzdobu do tried a vstupného 

priestoru materskej školy. 

 

 

1.3 Stupeň vzdelania  

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného roka vzdelávacieho programu 

Cestujeme vláčikom za poznaním. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.  
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Pre deti 5-6 ročné je predprimárne vzdelávanie povinné. Na základe žiadosti zákonného 

zástupcu, vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

a všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorí odporučia predčasné zaškolenie dieťaťa, môže 

povinné predprimárne vzdelávanie absolvovať aj dieťa, kt. do 31.8. nedovŕšilo 5 rokov. 

Dieťa po absolvovaní povinného predprimárneho vzdelávania dosiahne úroveň školskej 

spôsobilosti a je pripravené na vstup do základnej školy.  

 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie              

o získaní predprimárneho vzdelávania, ktoré dieťa získa 

na slávnostnej rozlúčke predškolákov s materskou školou 

posledný týždeň školského roka. Súčasťou rozlúčky je 

kultúrny program za účasti rodičov, slávnostný olovrant 

a darček na pamiatku.  

 

 

 

1.4 Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania  

 

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú spravidla deti od troch do 

šiestich rokov veku, ak je voľná kapacita, možno prijať aj deti od dvoch rokov veku pri 

splnení istých podmienok a deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ak to 

umožňujú podmienky a charakter postihnutia. Materská škola poskytuje celodennú 

starostlivosť s možnosťou poldennej dochádzky dieťaťa. Do triedy materskej školy sa 

zaraďujú spravidla deti rovnakého veku a ich dĺžka dochádzky je spravidla niekoľkoročná. 

Výnimku tvoria deti, ktoré nastúpia plniť len povinné predprimárne vzdelávanie rok pred 

vstupom do základnej školy.   
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2.1 Východiská a princípy plánovania  

            Učebné osnovy (ďalej UO) majú programovú, orientačnú a normatívnu funkciu. 

Vzhľadom na osobitosti výchovy a vzdelávania, charakter výchovnovzdelávacej činnosti      

a osobitosti učenia sa detí v materskej škole, sú učebné osnovy vypracované vo forme 

desiatich obsahových celkoch (1 obsahový celok = 1 mesiac), ktoré sú späté so životom detí 

v materskej škole. V čase letných prázdnin sa výchovno-vzdelávacia činnosť plánuje              

a realizuje v hrách a hrových činnostiach.  

Charakteristika obsahových celkov predstavuje základný tematický rámec výchovy 

a vzdelávania v materskej škole. Realizácia tematických celkov nie je časovo obmedzená, 

orientačne je nastavená na dva týždne.  Čas a poradie tém určených v konkrétnom 

obsahovom celku sa nemusí presne dodržať. Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti je 

úplne v kompetencii učiteliek, ktoré pri plánovaní vychádzajú z potrieb, záujmu a úrovne 

rozvoja detí. Záväzné sú však všetky výkonové štandardy naplánované v obsahovom celku.  

Obsahom jednotlivých obsahových celkov sú výkonové štandardy určené štátnym 

vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktoré si 

učiteľky volia podľa potreby a obsahu vzdelávania. Súčasťou učebných osnov je 

rozpracované rozširujúce učivo – špecifické ciele jednotlivých projektov, ktoré sa aplikujú do 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Rozširujúce výkonové štandardy sú farebne zvýraznené 

podľa jednotlivých projektov. 

 

Vzdelávacie štandardy ŠVP pre materské školy majú z pohľadu viazanosti k témam 

a plánovaniu cielených vzdelávacích aktivít rôzny charakter a sú rozdelené do troch skupín: 

1. Vzdelávacie štandardy úzko viazané na obsahové celky (tvoria ich pevnú súčasť). 

2. Vzdelávacie štandardy neviazané na obsahové celky (úplne voliteľné učiteľkou na 

základe potrieb a možností detí). 

3. Vzdelávacie štandardy dosahované priebežne v bežných denných aktivitách bez 

potreby plánovať ich do cielených vzdelávacích aktivít. 

Stratégie, učebné metódy majú odporúčací charakter, učiteľky ich volia podľa potreby 

2. UČEBNÉ OSNOVY 
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a zámeru výchovy a vzdelávania tak, aby učenie sa dieťaťa bolo efektívne, zaujímavé 

a uspokojovalo potreby detí. 

 

Princípy plánovania výchovnovzdelávacej činnosti 

 

➢ V plánovaní výchovnovzdelávacej činnosti sa vždy objavia aj výkonové štandardy, 

ktoré nie sú uvedené v obsahovom celku. Sú explicitne volené učiteľkou a nemusia sa 

objaviť v plánoch výchovnovzdelávacej činnosti inej triedy, či učiteľky. 

➢ Výkonové štandardy uvedené v obsahovom celku sa musia objaviť v plánoch počas 

trvania obsahového celku minimálne raz. Spravidla sa objavujú viac krát na rôznej 

úrovni, pričom sa prihliada na rozvojové potreby detí. Môžu sa objaviť aj v iných 

obsahových celkoch. 

➢ Plánovanie úrovní je úplne v kompetencii učiteľky, nie je určený ich počet. 

➢ Pri plánovaní učiteľka dbá na vyvážený pomer vzdelávacích oblastí a oblastí rozvoja 

dieťaťa. Pomer zaradenia vzdelávacích oblastí ovplyvňuje aj téma celku a jej 

charakter. 

➢ V plánovaní sa vždy objavia zdravotné cvičenia, ktoré vychádzajú z výkonových 

štandardov,  tak ako ostatné aktivity. 

➢ Dominujú činnosti aktívneho charakteru, pasívne učenie sa obmedzuje na minimum. 

➢ Činnosti plánujeme vzhľadom na záujem a tempo učenia sa detí  

➢ Podporujeme vzájomné učenie sa detí,. 

➢ Vždy učíme deti nové fakty, vytvárame nové zručnosti, schopnosti, upevňujeme 

návyky, neučíme ich to, čo už vedia. Plány tvoríme pre deti. 

 

 

 

 

 

Pri formulovaní konkrétnych výchovno-vzdelávacích cieľov v plánoch výchovno-

vzdelávacej činnosti vychádzajú učiteľky z výkonových štandardov v učebných osnov 

Školského vzdelávacieho programu Cestujeme s vláčikom za poznaním.  
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2.2 Tematizácia obsahových celkov 

   SEPTEMBER 

   1. Obsahový celok: Vitaj vo vláčikovej  škôlke 
 

   

 Ja a moji kamaráti v MŠ 

   Čo ukrýva moja škôlka 

 

 

 

 

                                                                       OKTÓBER 

                                                                       2. Obsahový celok: Jeseň, pani bohatá 

                                                                        

                                                                        Maľovala pani jeseň 

                                                                        Tajomstvá našej záhrady 

 

                                                                           

        

                                                                   

 NOVEMBER                                                                         

   3. Obsahový celok: Fúka, fúka do klobúka   

     

   Zmeny počasia v jeseni 

   Moje telo a zdravie 
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                                                                                     DECEMBER 

                                                                                     4. Obsahový celok: Vianočný čas 

                                                                                     

                                                                                     Čakanie na Mikuláša 

                                                                                     Čarovné Vianoce 

 

  JANUÁR 

  5. Obsahový celok: Zimné tajomstvá 

  

 Biela krajina 

 Zvieratká v zime  

                                                                         

                                               

NOVEMBERFEBRUÁR FEBRUÁR               FEBRUÁR 

                                                                               6. Obsahový celok: Svet a my   

                                                                              

                                                                               Svet farieb 

                                                                               Svet dopravy 

                                       

                                                                           

 MAREC                                                                               

  7. Obsahový celok: Cesta plná rozprávok 

  

 Kamarátka kniha 

  Vítanie jari 
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                                                                        APRÍL                                                                     

                                                                       8. Obsahový celok: Čarovná jar  

                                                                        

                                                                       Zvieratká naši kamaráti 

                                                                       Dary zeme 

 

                                                                       

  

   MÁJ                                                                              

    9. Obsahový celok: Voňavé tajomstvá                                                                              

   

    Máme sa radi - otec, mama a ja 

    Naše ružové mesto         

    Vláčikom po Slovensku 

 

 

 

                                                                                 JÚN 

                                                                                 10. Obsahový celok: Radosti detí 

                                                                                 

                                                                                  Sviatok detí (každý je iný) 

                                                                                  Modrá planéta 

                                                                                  Hurá, leto volá 
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2.3  Výkonové štandardy plnené priebežne 

 

1 Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

 

A Hovorená reč 

 

• Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými 

• prejavu prispôsobuje situácií.  

• Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržuje očný kontakt, hlasnosť 

• Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom. 

• Pozná a dodržuje základné pravidlá vedenia dialógu. 

• Rozumie spisovnej podobe jazyka. 

B Písaná reč 

• Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá a uvedie jednoduché príklady. 

• Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalostí, deja, faktov, informácií a i). 

• Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou (básničkou) a prozaickými                     

žánrami. 

• Pri činnostiach s knihou rozumie a aktívne (v primeraných ekvivalentoch) používa 

výrazy ako autor, kniha, strana, spisovateľ. 

• Používa knihu správnym spôsobom. 

• Identifikuje  niektoré písmená abecedy. 

• Rozčlení zvolené slová na slabiky. 

• Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí od  

podložky je primeraná. 

• Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku správnym spôsobom a vyvíja 

primeranú intenzitu tlaku na podložku. 

4 Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 
 
• Plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach. 

• Vie, koľko má rokov, pozná ročné obdobie, príp. aj mesiac svojho narodenia. 

• Predstaví sa deťom i dospelým, oslovuje menom rovesníkov v triede, pozná mená 

učiteliek v triede. 

• Nadväzuje  adekvátny sociálny kontakt (verbálny i neverbálny) s inými osobami –deťmi 

i dospelými. 
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• Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví  primerane situácií. 

• Používa, prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu. 

• Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania. 

• Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým. 

• Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobných predpokladov. 

• Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností. 

• Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť. 

• Reaguje spoločensky prijateľným  spôsobom na aktuálne prejavy emócií –pozitívne i 

negatívne. 

• V dialógu vie vypočuť iných (deti i dospelých). 

• Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie. 

• Správa sa priateľsky k deťom i dospelým. 

• Poskytne iným pomoc. 

• Obdarí druhých. 

• Podelí sa o veci. 

• Ocení dobré skutky. 

• Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom. 

• Nenásilne rieši konflikt. 

• Odmieta nevhodné správanie. 

• Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania. 

• Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti. 

7 Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

• Má správne držanie tela v stoji a v sede. 

• Má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety a toaletného papiera, 

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

• Ovláda základné sebaobslužné činnosti. 

• Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed, olovrant), používa príbor a 

dodržiava čistotu pri stolovaní. 

• Udržiava poriadok vo svojom okolí. 

• Dodržiava pravidlá v pohybových hrách. 

• Zvládne turistickú prechádzku. 
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2.4 Rozdelenie výkonových štandardov z hľadiska viazanosti k témam 

Výkonové štandardy tematicky viazané Výkonové štandardy tematicky neviazané 

(tematicky neutrálne) 

Pozn: VŠ podliate žltou farbou sú tie, ktoré 

sa dosahujú každodenne a nie je nutné (ako 

ani zakázané) plánovať k nim vzdelávacie 

aktivity – (vypísané vo východiskách 

plánovania) 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

- žiadne 

 

- Aktívne a spontánne nadväzuje rečový 

kontakt s inými osobami – deťmi i 

dospelými.    

- Reaguje na neverbálne signály (gestá, 

mimiku), udržuje očný kontakt, hlasnosť 

prejavu prispôsobuje situácii. 

- Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym 

situáciám a vzťahom.   

- Pozná a dodržiava základné pravidlá 

vedenia dialógu.   

- Vyslovuje správne, zreteľne a plynule 

všetky hlásky a hláskové skupiny. 

- Formuluje gramaticky správne jednoduché 

rozvité vety a súvetia. 

- Rozumie spisovnej podobe jazyka. 

- Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je 

písaná reč dôležitá a uvedie jednoduché 

príklady.  

- Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, 

ktoré pozná (napr. opisom, použitím 

synonymických výrazov, aj negatívnym 

vymedzením, teda použitím antoným a i.).  

- Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu 

(napr. udalostí, deja, faktov, informácií a i).  

- Reprodukuje stručne obsah prečítaného 

textu. 

- Odpovedá na otázky nad rámec doslovného 

významu textu a dokáže predvídať dej, 

domýšľať (dedukovať) obsah, aplikovať 

informácie z textu v prenesených situáciách 

a pod. 

- Uvažuje nad informáciami prezentovanými 

prostredníctvom informačno-
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komunikačných technológií, porovnáva ich 

s vlastnou skúsenosťou a s tým, čo vie 

z iných zdrojov. 

- Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo 

výtvarných činnostiach.  

- Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje 

v dramatických a hudobno-pohybových 

činnostiach. 

- Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel 

medzi poéziou (básničkou) a prozaickými 

žánrami. 

- Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi 

fiktívnymi a skutočnými príbehmi zo života. 

- Predvída udalosti deja, zápletku, záver 

príbehu a opiera sa pri tom o poznanie 

štruktúry rozprávok, príbehov pre deti 

a bájok. 

- Dokáže vysvetliť prenesený (symbolický) 

význam jednoduchých slovných spojení. 

- Na základe ilustrácie rozpráva vlastný 

jednoduchý príbeh. 

- Pri činnostiach  s knihou rozumie a aktívne 

(v primeraných ekvivalentoch) používa 

výrazy ako autor, kniha, strana, spisovateľ. 

- Používa knihu správnym spôsobom.  

- Identifikuje niektoré písmená abecedy. 

- Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu 

krátkeho literárneho útvaru rytmickým 

sprievodom.  

- Rozhodne, či sa dve slová rýmujú. 

- Rozčlení zvolené slová na slabiky. 

- Vyčlení začiatočnú hlásku slova. 

- Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce 

pohyby dlane a prstov. 

- Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce 

pohyb zápästia. 

- Pri kreslení a grafomotorických 

činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí 

od podložky je primeraná. 
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- Pri kreslení a grafomotorických 

činnostiach drží ceruzku správnym 

spôsobom a vyvíja primeranú intenzitu tlaku 

na podložku. 

MATEMATIKA A PRÁCA 

S INFORMÁCIAMI 

MATEMATIKA A PRÁCA  

S INFORMÁCIAMI 

- žiadne - Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za 

sebou.  

- V obore od 1 do 10 pokračuje od 

náhodného čísla v numerickej postupnosti 

po číslo 10.  

- V obore do 10 určí počítaním po jednej 

počet predmetov v skupine. 

- V obore do 10 vytvorí skupinu 

predpísaných predmetov s určeným počtom 

a zo skupiny predmetov oddelí skupinu s 

určeným počtom. 

- V obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu 

určí počet predmetov v skupine a vytvorí 

skupinu predmetov s  určeným počtom. 

- Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny 

skupinu s daným počtom.  

- Pomocou určovania počtu rieši kontextové 

úlohy s jednou operáciou, kde sa pridáva, 

odoberá, dáva spolu a rozdeľuje. 

- Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je 

menej alebo rovnako veľa predmetov podľa 

zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v 

skupine). 

- Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je 

menej alebo rovnako veľa predmetov bez 

určovania ich počtu. 

- Bez zisťovania počtu predmetov 

manipuláciou rozdelí skupinku na 2 alebo 3 

skupinky s rovnakým počtom. 

- Bez zisťovania počtu rozdelí (ak to ide) 

skupinku obrázkov na 2 skupinky s 

rovnakým počtom. 

- 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, 
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obrázka ...).  

- 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. 

- 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. 

- Určí (aj len hmatom), pomenuje a 

vymodeluje guľu, kocku, valec. 

- Postaví stavbu z  primeraného množstva 

(do 10)   stavebnicových dielcov podľa 

predlohy, podľa pokynov, na danú tému. 

- V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) 

kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník. 

- Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, 

trojuholník. 

- Poskladá z primeraného množstva útvarov 

obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú 

tému. 

- Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje 

rovnú a krivú čiaru. 

- Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov 

do obrazcov, kreslenie obrysov či 

identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na 

jednoduchej mape). 

- Na základe pokynov daných pomocou 

symbolov ↓, ←, →, ↑ (alebo pomocou iných 

dohodnutých symbolov pre pohyb 

v štvorcovej sieti) sa dokáže pohybovať 

v štvorcovej sieti. 

- 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 
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(v obore do 10). 

- 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...).  

- Pri usporiadaní 3 predmetov určí predmet 

s najväčším zvoleným rozmerom. Túto 

skutočnosť vysloví pomocou slov 

s predponou naj (najdlhší, najkratší, najužší, 

najtenší ...). 

- Usporiada podľa veľkosti určeného 

rozmeru 3 až 4 predmety. 

- V usporiadanom rade určí objekt na 

základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, 

posledný, predposledný, pred, za, hneď pred 

a hneď za. 

- Opíše polohu predmetov v usporiadanom 

rade a umiestni v ňom predmet podľa týchto 

pokynov. 

- Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 

6 objektov) alebo pravidla jednoduchú 

postupnosť objektov.  

- Pokračuje vo vytvorenej postupnosti 

predmetov alebo nakreslenej postupnosti 

obrázkov. Predmety môžu byť celkom 

odlišné, alebo sa líšia iba farbou či 

veľkosťou.   

- Objaví a jednoducho opíše pravidlo 

postupnosti.  

- Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, 

platí/neplatí) jednoduchých tvrdení. 

- Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú 

vlastnosť.   

- Zo skupiny objektov vyberie všetky 

objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, 

tvar, veľkosť, materiál a pod.). 

- Roztriedi objekty v skupine na základe 

určenej vlastnosti (napr. farba, tvar, veľkosť, 

materiál a pod.). 

- Vytvorí dvojicu objektov na základe danej 

logickej súvislosti. 
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- Ovláda základy práce s digitálnymi 

technológiami, vie ovládať digitálne hry či 

používať digitálne animované programy 

určené pre danú vekovú skupinu a pod. 

- 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. 

- Na niektorej z dostupných digitálnych 

pomôcok (podľa možností konkrétnej 

materskej školy), vie kresliť, farebne 

vypĺňať uzavreté plochy, vyberať 

a umiestňovať obrázky. 

ČLOVEK A PRÍRODA ČLOVEK A PRÍRODA 

- Rozpráva o prírodných reáliách známeho 

okolia. 

- Triedi prírodné reálie podľa rôznych 

identifikovaných znakov. 

- Odlišuje živé od neživých súčastí prírody. 

- Vymenuje ročné obdobia. 

- Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. 

- Identifikuje prvky počasia a realizuje 

krátkodobé pozorovania zmien v počasí. 

- Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše. 

- Uvedie potravinový a technický úžitok 

niektorých úžitkových rastlín a húb.  

- Rozpozná vybrané poľnohospodárske 

rastliny. 

- Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny 

a uvedomí si význam ich konzumácie pre 

správnu životosprávu. 

- 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). 
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- Uvedie niektoré životné prejavy rastlín.  

- Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie 

a rast rastliny. 

- Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.  

- Identifikuje niektoré životné prejavy 

živočíchov.  

- Na základe pozorovania identifikuje 

rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich 

pohybu. 

- Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú 

pre svoj život rôzne druhy potravy. 

- Rozpoznáva mláďatá vybraných 

živočíšnych druhov a pomenúva ich. 

- Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré 

živočíchy.  

- Identifikuje rôznorodosť spôsobu života 

živočíchov. 

- Opíše ľudské telo v základných 

anatomických kategóriách.  

- Opíše základné fyziologické funkcie 

ľudského tela – dýchanie, trávenie, pohyb, 

krvný obeh, zmyslové vnímanie.  

- Uvedie príklady, kde sa v prírode nachádza 

voda. 

- Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy 

a človeka. 

- Uvedie príklady javov, v ktorých je možné 

vnímať prítomnosť vzduchu. 

- Opíše Zem ako súčasť vesmíru. 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

- Opíše režim dňa. 

- Plynule rozpráva o svojich záľubách aj 

povinnostiach.  

- Správne používa pojmy včera, dnes 

- Predstaví sa deťom i dospelým, oslovuje 

menom rovesníkov v triede, pozná mená 

učiteliek v triede. 

- Nadväzuje adekvátny sociálny kontakt 
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a zajtra. 

- Vie, koľko má rokov, pozná ročné obdobie, 

príp. aj mesiac svojho narodenia. 

- Orientuje sa na elementárnej úrovni 

v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca 

a roka. 

- Opisuje interiér a exteriér materskej školy 

alebo inej známej budovy.  

- Opisuje známe trasy na základe 

orientačných bodov. 

- Uvedie adresu svojho bydliska.  

- Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom 

okolí a účel, na ktorý slúžia (napr. obchod, 

polícia, pošta, lekárska ambulancia a iné 

podľa lokálnych podmienok). 

- Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou 

premávkou. 

- Pozná a dodržiava základné pravidlá 

správania  

účastníkov cestnej premávky týkajúce sa 

chodcov. 

- Pozná a dodržiava základné pravidlá 

správania účastníkov cestnej premávky 

týkajúce sa cyklistov, kolobežkárov, 

korčuliarov. 

- Pozná a dodržiava základné pravidlá 

správania v úlohe cestujúceho v hromadnej 

doprave a v úlohe spolujazdca.  

- Pozná rôzne druhy dopravných 

prostriedkov. 

- Pozná význam vybraných dopravných 

značiek. 

- Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, 

les, pole, lúka, potok, rieka, jazero, rybník. 

- Pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu, 

napr. rieku, ktorá preteká cez daný región, 

pohorie či vodnú plochu. 

- Pozná najznámejšie prírodné krásy našej 

vlasti, napr. Vysoké Tatry alebo Dunaj.    

- Vymenuje niektoré historicky významné 

lokálne objekty, napr. hrad, zámok.  

- Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry 

(verbálny i neverbálny) s inými osobami – 

deťmi i dospelými. 

- Volí vhodný pozdrav vzhľadom na 

aktuálnu situáciu      a odzdraví primerane 

situácii. 

- Používa prosbu, poďakovanie, 

ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu 

situáciu. 

- Rešpektuje dohodnuté pravidlá 

spoločensky prijateľného správania. 

- Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým. 

- Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské 

vlastnosti. 

- Spolupracuje v skupinovej činnosti na 

základe osobnostných predpokladov.  

 - Sústredí sa na činnosť na základe 

zapojenia vôľových vlastností. 

- Dokončuje individuálnu alebo skupinovú 

činnosť. 

- Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej 

rozprávky alebo príbehu – pozitívne i 

negatívne. 

- Reaguje spoločensky prijateľným 

spôsobom na aktuálne prejavy emócií – 

pozitívne i negatívne. 

- Opíše aktuálne emócie. 

- V dialógu vie vypočuť iných (deti 

i dospelých). 

- Rozlišuje vhodné a  nevhodné správanie. 

- Požiada o pomoc, keď si to situácia 

vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých. 

- Poskytne iným pomoc. 

- Obdarí druhých. 

- Podelí sa o veci. 

- Ocení dobré skutky.  

- Presadzuje sa v hre alebo v činnosti 

spoločensky prijateľným spôsobom.  

- Nenásilne rieši konflikt. 

- Odmieta nevhodné správanie. 
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podľa miestnych podmienok. 

- Rozpozná štátne symboly Slovenskej 

republiky – zástava, hymna. 

- Pozná významné dominanty hlavného 

mesta Bratislavy, napr. Bratislavský hrad, 

rieku Dunaj. 

- Vymenuje členov blízkej rodiny, 

identifikuje príbuzenské vzťahy v blízkej 

rodine.  

 

- Odmieta kontakt s neznámymi osobami. 

-   Uvedomuje si na elementárnej úrovni 

dôsledky svojho správania. 

- Pozná na elementárnej úrovni svoje práva 

a splniteľné povinnosti.  

ČLOVEK A SVET PRÁCE ČLOVEK A SVET PRÁCE 

- Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. 

kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, 

vlna a pod.). 

- Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti. 

- Používa predmety dennej potreby 

v domácnosti a aj elementárne pracovné 

nástroje v dielni či záhrade.  

- Identifikuje suroviny potrebné na prípravu 

niektorých vybraných bežne používaných 

výrobkov. 

-  Pozná niektoré tradičné remeslá.  

- Pozná základnú pracovnú náplň vybraných 

profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ, policajt). 

 

 

- Vhodne využíva či spracúva materiály pri 

modelovaní objektov alebo výrobe 

jednoduchých nástrojov.  

- Chápe technický náčrt ako návod pre 

vytvorenie predmetu.  

- Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) 

zhotoví daný predmet. 

- Pracuje podľa jednoduchého kresleného 

postupu. 

- Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje 

jeho účel.  

- Jednoducho opíše postup zhotovenia 

vybraných výrobkov. 

- Používa náradie a nástroje pri príprave, 

úprave predmetu alebo materiálu. 

- Manipuluje s drobnými predmetmi 

a rôznymi materiálmi. 

UMENIE A  ULTÚRA – HV UMENIE A KULTÚRA – HV 

- žiadne - Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu 

v 2/4 aj v 3/4 takte. 

- Realizuje rytmický sprievod k riekankám 

a piesňam.  

- Spieva piesne a riekanky. 

- Využíva hudobné nástroje Orffovho 

inštrumentára na vyjadrenie charakteru, 

nálady piesne či skladby. 
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- Zvláda jednoduché inštrumentálne 

sprievody k piesňam a riekankám. 

- Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, 

piesne a spev učiteľky.  

- Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby 

verbálne, pohybom alebo inými umeleckými 

výrazovými prostriedkami. 

- Vyjadrí charakter piesní a hudby 

prirodzeným kultivovaným pohybom. 

- Využíva tanečné prvky v jednoduchých 

choreografiách. 

- Imituje pohyb v hudobno-pohybových 

hrách. 

- Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné 

skladby prostriedkami hudobnej dramatiky.  

UMENIE A KULTÚRA – VV UMENIE A KULTÚRA – VV 

- kreslí postavu 

 
- Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar 

(nové zobrazenie) a pomenuje ho. 

- Vystrihuje časti obrázkov.  

- Spája časti obrázkov lepením.  

- Dotvára tvary kresbou (maľbou) 

a pomenuje výsledok. 

- Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar. 

- Modeluje tvary z mäkkej modelovacej 

hmoty. 

- Skladá, spája z rôznych materiálov 

priestorovú zostavu, pomenuje ju. 

- Pomenuje základné a zmiešané farby. 

- Ovláda základy miešania farieb. 

- Ovláda niekoľko techník maľovania. 

- Farbami vyjadruje pocity. 

- Hravo experimentuje s farbami. 

- Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o 
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svete. 

- Používa rôzne maliarske nástroje. 

- Opíše obsah kresby. 

- Reaguje výtvarnými prostriedkami na 

zmyslové podnety.  

- Slovne opíše obraz, sochu, dizajn 

(predmet)  

a architektúru.   

- Reaguje výtvarnými prostriedkami na 

výtvarné dielo. 

ZDRAVIE A POHYB ZDRAVIE A POHYB 

- Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre 

zdravie človeka. 

- Identifikuje typické znaky ochorenia 

a zdravia. 

- Uvádza príklady zdravej a nezdravej 

výživy. 

- Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie. 

- Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia 

infekčného ochorenia (napr. nekýcham na 

druhého) a vzniku zubného kazu (čistím si 

zuby). 

 

- Má správne držanie tela v stoji a v sede. 

- Má osvojené základné hygienické návyky 

(použitie toalety a toaletného papiera, 

umývanie rúk po použití toalety, umývanie 

rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.). 

- Ovláda základné sebaobslužné činnosti. 

- Aktívne sa zúčastňuje na príprave 

stolovania (desiata, obed, olovrant), používa 

príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní. 

- Udržiava poriadok vo svojom okolí. 

- Vykoná tieto základné polohy a postoje 

podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, ľah. 

- Ovláda správnu techniku chôdze a behu. 

- Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku. 

- Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia 

a preliezania. 

- Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, 

podávanie, odrážanie, preskakovanie atď. 

- Ovláda tieto jednoduché akrobatické 

zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo 

výškovej osi. 

- Rytmicky správne využíva základné 

lokomočné pohyby a tanečné kroky na 

hudobný sprievod. 

- Dodržiava pravidlá v pohybových hrách. 

- Zvládne turistickú prechádzku. 
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2.5 učebné osnovy školského vzdelávacieho programu  

VITAJ VO VLÁČIKOVEJ ŠKÔLKE 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU 

Celok má dve témy: Ja a moji kamaráti v MŠ a Čo ukrýva moja škôlka a je zameraný na 

adaptáciu dieťaťa na užšie (trieda, MŠ) a širšie (záhrada, okolie ) prostredie materskej školy, 

získanie pocitu bezpečia, spolupatričnosti, poznávanie seba samého, vlastnej identity, na rozvoj 

sebadôvery a samostatnosti dieťaťa, poznávanie kamarátov a ľudí, s ktorými prichádza dieťa do 

styku v MŠ (ich profesie).  Domov a materská škola poskytujú dieťaťu množstvo podnetov na 

poznávanie a získavanie skúseností, ktoré vedú k postupnému utváraniu si hodnôt. Celok je 

zameraný na spoznávanie života v kolektíve, nadväzovaniu nových kontaktov, vytváraniu 

spoločných pravidiel v triede,  spoznávanie vecí a predmetov okolo seba (z čoho sú vyrobené, 

kto s nimi pracuje, zoznámenie sa s dopravným ihriskom...). Obsah je rozšírený o výkonové 

štandardy z environmentálneho projektu - S vláčikom ochraňujeme prírodu, ktoré sa budú plniť 

počas pobytu vonku, projektu rozvíjania počiatočnej gramotnosti - Zvedavý vláčik, ktoré sa 

budú realizovať ako cielená aktivita a projektu rozvíjania ekologického cítenia a povedomia 

o zdravom stravovaní - „ Zdravý vláčik“, ktoré sa budú realizovať počas pobytu vonku 

v školskej záhrade. 

Vzdelávacie štandardy 

Jazyk a komunikácia Úplne voliteľné učiteľkou 

Matematika a práca s 

informáciami 

Úplne voliteľné učiteľkou 

Človek a príroda - Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. 

- Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam   

   ich konzumácie pre správnu životosprávu. 

- Šetrí vodou a papierom  

 

Ostatné voliteľné učiteľkou 

Človek a spoločnosť - Opisuje interiér a exteriér materskej školy alebo inej známej  

   budovy. 

- Opíše režim dňa. 

- Vie, koľko má rokov, pozná ročné obdobie, príp. aj mesiac    

   svojho narodenia. 

- Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej   

   premávky týkajúce sa cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov. 

 

Ostatné voliteľné učiteľkou 
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Človek a svet práce - Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti. 

-  Pomáha pri úprave školskej záhrady . 

- Farebne rozlišuje a triedi odpad do nádob podľa druhu odpadu 

- v kooperácii vytvorí Gaštankov strom 

Rozhoduje sa pre určitú činnosť – zber úrody, práca v ekozáhrade, 

umývanie zeleniny.... 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Umenie a kultúra HV – Úplne voliteľná učiteľkou 

VV - kreslí postavu  

Ostatné voliteľné učiteľkou 

Zdravie a pohyb Úplne voliteľná učiteľkou 

Odporúčané metódy a stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

Hry na spoznávanie, tvorba pravidiel, aktivizovanie tvorivého myslenia, diskutovanie, darovanie, 

delenie sa, hodnotenie, kooperovanie, strom priateľstva, kreslenie, konštruovanie, kombinovanie, 

manipulovanie s predmetmi, modelovanie, metóda lona, počúvanie, pohybové stvárnenie, 

priestorové zostavovanie, porovnávanie, rozprávanie, rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky, 

rozširovanie kritického myslenia pri zdôvodňovaní, strihanie, určovanie, zostrojovanie, 

zbieranie, učenie riešením problému, grafické znázorňovanie, hudobno- pohybové hry, 

rozlišovanie predmetov podľa hmatu a sluchu, popis predmetov a činností, rozvíjanie 

matematických predstáv pri manipulácii s predmetmi, vychádzky do okolia materskej školy, 

prirodzené spoznávanie rozdielnosti prírody, práce v ekozáhradke, zbieranie úrody, 

grafomotorické a oromotorické cvičenia   

Odporúčané učebné zdroje 

Učebné zdroje pre deti: interiér a exteriér materskej školy, detská literatúra,  pracovné listy, detské 

rytmické nástroje, hračky, bábky, didaktické pomôcky, edukačné programy, kolobežky, výtvarný 

a pracovný materiál, prírodný materiál 

Učebné zdroje pre učiteľku:, metodické príručky, podporné projekty školy, nahrávky zvukov, počítač, 

interaktívna tabuľa, edukačné programy,  hudobný nástroj, internet, piktogramy a pravidlá 

Poznámky 

Výkonové štandardy projektu ranej gramotnosti Zvedavý vláčik tvoria samostatnú prílohu. 
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JESEŇ PANI BOHATÁ 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU 

Celok má dve témy: Maľovala pani jeseň a Tajomstvá našej záhrady a je zameraný na 

spoznávanie prírody v jeseni, zmien vo farebnosti   listnatého a ihličnatého  lesa, jesenných  

plodov, poznávanie ovocia, zeleniny a jej  význame z hľadiska zdravého stravovania, na 

poznanie pracovných pomôcok pri práci v záhrade (z akého materiálu sú, kto s nimi pracuje), na 

poznatky a skúsenosti s prácou v jesennej záhrade a spracovaní úrody v rôznych podobách 

(spotrebnej, zábavnej – tvorivé dielne, Hellowen), na rozlišovanie ročných období, zmien 

vplyvom ročného obdobia v prírode, starostlivosti o prírodu v jeseni, ochranárskym postojom      

k prírode, vzťahu k prírode.  Deti sa učia vážiť si život vo všetkých jeho formách, k úcte               

k starším občanom – Mesiac úcty k starším, čo budú prezentovať krátkym programom pre 

starých rodičov a rodičov  spojeným s tvorivými dielňami.  

V obsahovom celku sú implementované ciele z environmentálneho projektu - S vláčikom 

ochraňujeme prírodu, ktoré sa budú realizovať  na  vychádzkach a vo vzdelávacích aktivitách,  

projektu rozvíjania ranej gramotnosti - Zvedavý vláčik,, zameraného na rozvoj grafomotoriky, 

oromotoriky, ktoré sa budú realizovať ako vzdelávacia aktivita. Ďalej v obsahovom celku sú 

zaradené ciele projektu rozvíjania ekologického cítenia a povedomia o zdravom stravovaní -      

„Zdravý vláčik“,, ktoré sa budú realizovať počas pobytu vonku v školskej záhrade a počas 

tvorivých dielní. 

Vzdelávacie štandardy 

Jazyk a komunikácia - Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá a 

  uvedie jednoduché príklady.  

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Matematika a práca s 

informáciami 

- V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov 

   v skupine. 

- Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu, kocku,valec.  

  - Ostatné voliteľné učiteľkou 

Človek a príroda - Odlišuje živé od neživých súčastí prírody. 

- Vymenuje ročné obdobia. 

- Rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny. 

- Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam  

  ich konzumácie pre správnu životosprávu. 

- Správa sa k prírode ohľaduplne, neničí stromy, huby, plody, 

  nerozhadzuje odpadky a zachováva v prírode čistotu 

- Pozoruje vietor a jeho účinky 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Človek a spoločnosť - Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, 

  rieka, jazero, rybník. 

- Správne používa pojmy včera, dnes a zajtra. 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 
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Človek a svet práce - Pomáhať pri úprave školskej záhrady – hrabať lístie, očistiť 

pieskoviská 

- Priniesť z vychádzky rôzny prírodný materiál – listy, konáre, 

vetvičky, šišky, kamienky 

- Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, 

slama, šúpolie, perie, vlna a pod.). 

- Vytvorí jednoduchý výrobok z prírodnín z ekozáhradky 

a pomenuje ho 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Umenie a kultúra - Úplne voliteľné učiteľkou 

Zdravie a pohyb Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy. 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Odporúčané metódy a stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

Stratégie výchovno-vzdelávacích činností: rozvoj jemnej a hrubej motoriky, grafomotoriky, 

oromotoriky, rozširovanie slovnej zásoby, aktivizovanie tvorivého myslenia, práca                     

v ekozáhradke, skúmanie a bádanie, čítanie náučných detských kníh a rozprávok (O veľkej 

repe), zobrazenie deja rozprávky výtvarným a dramatickým spôsobom, diskutovanie, 

dodržiavanie bezpečnosti, dodržiavanie dohodnutých pravidiel, experimentovanie, hľadanie 

súvislostí, hodnotenie, charakterizovanie, identifikovanie, kooperovanie, kreslenie, maľovanie, 

lepenie, modelovanie, koláž – ovocia a zeleniny, stromov, kríkov, manipulovanie s náradím         

a náčiním, navrhovanie, opisovanie, osvojovanie, overovanie, porovnávanie, pozorovanie, 

počúvanie, rozlišovanie podľa sluchu, zvuku a chuti, plošné a priestorové zostavovanie, 

spoznávanie, skvalitňovanie morálnych kompetencií, hudobno- pohybové hry s tematikou 

ovocia, zeleniny a stromov, obrázkové čítanie, list kamarátov- „čo sme našli v záhrade a čo sme 

v nej robili“, nácvik a recitácie básní, piesní, riekaniek, tvorenie knihy o ovocí a zelenine, 

pracovné činnosti v školskej záhrade, námetové, konštruktívne, dramatické a didaktické hry. 

 

Odporúčané učebné zdroje 

Učebné zdroje pre deti: výtvarný, pracovný, odpadový a technický materiál, pracovné listy,  

ovocie zelenina, prírodný materiál, náučná detská literatúra, didaktické pomôcky, obrázkové 

súbory, počítačové edukačné programy, detské rytmické nástroje, interaktívna tabuľa, detské  

náradie        

Učebné zdroje pre učiteľku: metodický a odborný materiál, ABC materská škola – interaktívne 

web stránky pre škôlky, Vnímavé deti – web portál pre mš, pracovné listy, hudobný nástroj, 

internet 

Poznámky 

Výkonové štandardy projektu ranej gramotnosti tvoria samostatnú prílohu. 
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FÚKA, FÚKA DO KLOBÚKA 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU 

Charakteristika obsahového celku: Obsahový celok je zameraný z hľadiska pedagogiky            

a psychológie na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa. Má dve témy: Zmeny počasia v jeseni         

a Moje telo a zdravie. Je zameraný na spoznávanie sveta -  na zmeny počasia v jeseni, o tom  

ako naše telo reaguje na zmeny počasia, ako ho ovplyvňuje, na spoznávanie ľudského tela a na 

starostlivosť o ľudské telo a naše zdravie, zoznámenie sa s profesiou lekára, zdravotnej sestry, 

lekárnika a ošetrovateľa, záchrannej služby, čísla 112, spoznanie miesta kde títo ľudia pracujú. 

Súčasťou starostlivosti o zdravie je zdravá výživa a zdravý životný štýl, spoznávaniu pôvodu 

zdravých potravín,  rozlišovanie emócií seba a druhých osôb, riešenie konfliktu medzi 

kamarátom, na správne hodnotenie seba a druhej osoby, poznávanie ľudí okolo seba, ich 

osobnostných vlastností,  prácu s počítačom a interaktívnou tabuľou. V obsahovom celku sú 

implementované ciele z environmentálneho projektu - S vláčikom ochraňujeme prírodu, ktoré sa 

budú realizovať  na  vychádzkach a vzdelávacích aktivitách a projektu rozvíjania počiatočnej 

gramotnosti -„ Zvedavý vláčik, ktoré sa budú realizovať ako vzdelávacia aktivita - oromotorické 

cvičenia a grafomotorika podľa odporúčania pracovného zošita Zajko Japi sa hrá s jazýčkom 

a pastelkou.  

Vzdelávacie štandardy 

Jazyk a komunikácia - Úplne voliteľné učiteľkou 

Matematika a práca s 

informáciami 

- Úplne voliteľné učiteľkou-  - - Úplne voliteľné učiteľkou 

Človek a príroda - Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. 

- Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé pozorovania 

zmien v počasí. 

- Opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách.  

- Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela – dýchanie, 

trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie.  

- Spozná vplyv slnka, jeho silu z hľadiska vzniku a využitia 

ekologickej energie pre potrebu človeka  

- Pozoruje zmeny teplôt, vplyv chladu na prírodu a človeka                           

- Pozoruje vietor a opíše jeho účinky      

 

- Ostatné voliteľné učiteľkou                                                                             

Človek a spoločnosť - Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí a účel, na ktorý 

slúžia (napr. obchod, polícia, pošta, lekárska ambulancia a iné 

podľa lokálnych podmienok). 

- Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. 

- Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, 
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šofér, učiteľ, policajt). 

 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Človek a svet práce - Úplne voliteľné učiteľkou 

Umenie a kultúra - Úplne voliteľné učiteľkou 

Zdravie a pohyb - Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia. 

- Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného ochorenia 

(napr. nekýcham na druhého) a vzniku zubného kazu (čistím si 

zuby). 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

Odporúčané metódy a stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

Stratégie výchovno- vzdelávacích činností: učenie riešením problému, analýza, syntéza,  

dedukcia, overovanie, čítanie obrázkového textu, diskutovanie, dodržiavanie dohodnutých 

pravidiel, hľadanie súvislostí, charakterizovanie, identifikovanie, jazykové a rečové cvičenia, 

kreslenie, konštruovanie, lepenie, manipulovanie s predmetmi, maľovanie, modelovanie, 

navrhovanie, opisovanie, osvojovanie si poznatkov, pozorovanie, používanie náčinia a náradia, 

počúvanie, prezeranie, pohybové stvárnenie, poznávanie, podporovanie kritického myslenia, 

podporovanie tvorivého myslenia pri konštruovaní, grafomotorické cvičenia, oromotorické 

cvičenia, priraďovanie, usporadúvanie, triedenie, plošné vyjadrovanie, priestorové vyjadrovanie, 

pomenovávanie, rozlišovanie, rozprávanie,  rozvíjanie jemnej motoriky a hrubej motoriky, 

spoznávanie, počítanie, spájanie, strihanie, skvalitňovanie morálnych kompetencií, sebaobslužné 

práce, výtvarné spracovanie, zdôvodňovanie, zhotovovanie, zbieranie, čítanie rozprávok, nácvik 

a recitácia básni, riekaniek...., prezeranie a čítanie encyklopédií, 

Odporúčané učebné zdroje 

Učebné zdroje pre učiteľku: metodický a odborný materiál, učebné pomôcky, encyklopédie, 

náučná literatúra pre deti, CD – Ľudské telo, počítač, hudobný nástroj, metodické listy, ITT – 

prezentácie, internet, ABC materská škola a iné 

Učebné zdroje pre deti: výtvarný, pracovný a technický materiál, pracovné listy,  obrázkový 

materiál, prírodný materiál, didaktické pomôcky, detské encyklopédie, pracovné náradie a 

náčinie, edukačné programy, hračky, DVD – Bol raz jeden život, hudobné nástroje, počítače, 

ITT 

Poznámky 

Výkonové štandardy projektu ranej gramotnosti tvoria samostatnú prílohu. 
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VIANOČNÝ ČAS 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU 

Charakteristika obsahového celku: Obsahový celok je zameraný na celostný rozvoj osobnosti 

dieťaťa. Výchova a vzdelávanie prebieha v dvoch témach: Čakáme na Mikuláša a Čarovné 

Vianoce. Je zameraný na spoznávanie sveta v rámci jednotlivých tém -  na získavanie poznatkov 

o sviatku sv. Mikuláša, o vianočných sviatkoch a o udržiavaní ľudových tradícií, čas adventu, na 

poznávanie názvov základných lokomočných pohybov, na dodržiavanie bezpečnosti pri 

prechádzaní cez cestu, na ochranu detí pred drogami, na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky, na 

uplatňovanie a rešpektovanie návykov kultúrneho správania a dodržiavania spoločenských 

pravidiel, na skúmanie predmetov a javov a ich vlastností, na učenie sa normatívnym pravidlám 

sociálneho kontaktu - chápať emócie druhých detí, a zvládať pravidlá skupinovej aktivity, učiť 

sa spolupracovať, na hodnotenie vlastnej osoby a hodnotenie správania detí, na tvorivosť pri 

výtvarných, pracovných činnostiach a v jazykovom prejave, zapamätávanie si literárnych 

útvarov.  

V obsahovom celku sú zaradené špecifické ciele z projektu podporujúceho ranú gramotnosť- 

Zvedavý vláčik pre všetky vekové kategórie a ciele z environmentálneho projektu - S vláčikom 

ochraňujeme prírodu, ktoré sa budú realizovať  na  vychádzkach a v edukačných aktivitách. 

Vzdelávacie štandardy 

Jazyk a komunikácia - Úplne voliteľné učiteľkou 

Matematika a práca s 

informáciami 

- Úplne voliteľné učiteľkou 

Človek a príroda - Vníma a vyjadruje farebnosť prírody 

- Pozná vznik hmly, snehu, ľadu a mrazu 

 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Človek a spoločnosť - Plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach.  

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Človek a svet práce - Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne 

pracovné nástroje v dielni či záhrade.  

- Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných 

bežne používaných výrobkov. 

-  Pozná niektoré tradičné remeslá.  

 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 
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Umenie a kultúra - Úplne voliteľné učiteľkou 

Zdravie a pohyb - Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka. 

- Definuje vplyvy prostredia (špinavý sneh, výfuky áut, komíny) 

 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Odporúčané metódy a stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

Stratégie výchovno- vzdelávacích činností: aplikovanie, aktivizovanie tvorivého myslenia, 

diskutovanie, darovanie, delenie sa, dodržiavanie bezpečnosti, experimentovanie so snehom, 

hľadanie súvislosti, hodnotenie sa, hodnotenie kamaráta, charakterizovanie, identifikovanie, 

komunikovanie, kooperovanie, kreslenie, kombinovanie, lepenie, manipulovanie s náčiním,          

s predmetmi, maľovanie, modelovanie, lepenie, navrhovanie, opisovanie, ohrievanie snehu, 

objavovanie, osvojovanie, overovanie, označovanie, pozorovanie, pohybovanie, prežívanie, 

pomenovávanie, triedenie, usporadúvanie,  zobrazenie deja rozprávky, počítanie, počúvanie, 

pohybové stvárnenie, prednášanie, prezentovanie, poznávanie, podporovanie kritického 

myslenia, podporovanie myslenia pri tvorivom výtvarnom prejave, priestorové zostavovanie, 

plošné zostavovanie, počúvanie textu, popisovanie, pomáhanie, pomenovávanie, rozprávanie, 

artikulačné, rečové, sluchové, rytmické a oromotorické cvičenia, riešenie, rozvíjanie jemnej         

a hrubej motoriky, grafomotorické cvičenia, hudobno- pohybové a dramatizujúce hry, list 

Ježiškovi, obrázkové čítanie - Vianoce,  rozširovanie kritického myslenia pri zdôvodňovaní, 

skúmanie vlastností materiálov, rozoznávanie, spoznávanie, separovanie, skúmanie, strihanie, 

behanie, skákanie, spevácke činnosti, lezenie, skvalitňovanie spoločne prijatých pravidiel, 

skvalitňovanie morálnych kompetencií, tvorenie, určovanie, vystrihovanie, výtvarné spracovanie, 

zbieranie informácií, zapamätávanie, zdôvodňovanie, zhotovovanie, zostrojovanie, pečenie 

koláčikov, besiedka Mikuláša, Zimná besiedka pre rodičov, vychádzky do mesta, prezentácia detí 

vianočným programom. 

Odporúčané učebné zdroje 

Učebné zdroje pre učiteľku: metodický a odborný materiál, učebné pomôcky, vianočná 

literatúra, Liptovské múzeum Ružomberok, vianočné rozprávky, koledy, počítačové programy, 

vianočné hry, rozprávky, piesne, počítač, hudobný nástroj, pracovný zošit  

Učebné zdroje pre deti: výtvarný, pracovný a technický materiál, pracovné listy,  obrázkový 

materiál, prírodný materiál, didaktické pomôcky, detská literatúra, kuchynské pracovné náradie,  

edukačné programy, hračky, hudobné nástroje, počítače, ITT, ABC materská škola - internet 

Poznámky 

Výkonové štandardy projektu ranej gramotnosti tvoria samostatnú prílohu. 
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ZIMNÉ TAJOMSTVÁ 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU 

Charakteristika obsahového celku: Biela zima a Zvieratká v zime. Obsahový celok je zameraný 

na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa. Z didaktického hľadiska je zameraný na spoznávanie sveta   

-  na získavanie  poznatkov o ročných obdobiach, časových vzťahoch (rok, mesiac, týždeň, deň, 

pojem kalendár, zimné, jarné, letné, jesenné mesiace....) o prírode v zime, počasí, o spôsobe 

života voľne žijúcich zvierat v zime a starostlivosti  o ne,  na spoznávanie zimných  športov, na 

upevňovanie časových vzťahov, na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky, na upevňovanie 

sebaobslužných návykov, návykov kultúrneho správania a dodržiavania spoločenských pravidiel, 

na skúmanie predmetov a javov a ich vlastností, na učenie sa normatívnym pravidlám sociálneho 

kontaktu - na obhajovanie vlastného stanoviska, na hodnotenie pozitívnych a negatívnych 

charakterových vlastností, zvládanie pravidiel skupinovej aktivity, učiť sa spolupracovať, na 

tvorivosť pri výtvarných, pracovných činnostiach a v jazykovom prejave - používanie antoným      

a homoným, na základné počtové úkony, na spoluprácu v skupinových aktivitách.  

V obsahovom celku sú zaradené špecifické ciele pre všetky vekové kategórie z projektu 

podporujúceho ranú gramotnosť- Zvedavý vláčik.  

V obsahovom celku sú implementované ciele z environmentálneho projektu - S vláčikom 

ochraňujeme prírodu, ktoré sa budú realizovať  na  vychádzkach a v edukačných aktivitách.  

 

Vzdelávacie štandardy 

Jazyk a komunikácia - Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. 

opisom, použitím synonymických výrazov, aj negatívnym 

vymedzením, teda použitím antoným a i.).  

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Matematika a práca s 

informáciami 

- Úplne voliteľné učiteľkou 

Človek a príroda - Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.  

- Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov. 

- Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život rôzne 

druhy potravy. 

- Pozoruje zmeny teplôt, vplyv chladu na prírodu a človeka 

- Pozná starostlivosť človeka o voľne žijúce zvieratá cez zimu – 

aplikuje poznatky v živote  

- Stará sa o vtáky, ktoré v zime u nás ostávajú – kŕmidla - potrava 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Človek a spoločnosť - Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej 

premávky týkajúce sa chodcov. 
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- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Človek a svet práce - Úplne voliteľné učiteľkou 

 

Umenie a kultúra - Úplne voliteľné učiteľkou 

 

Zdravie a pohyb - Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka. 

- Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie. 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Odporúčané metódy a stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

Stratégie výchovno- vzdelávacích činností: aplikovanie, aktivizovanie tvorivého myslenia, 

diskutovanie, delenie sa, dodržiavanie bezpečnosti, experimentovanie so snehom, hľadanie 

súvislosti, hodnotenie sa, hodnotenie kamaráta, charakterizovanie, identifikovanie, 

komunikovanie, kĺzanie, kreslenie, kombinovanie, lepenie, manipulovanie s náčiním,                    

s predmetmi, maľovanie, modelovanie, lepenie, navrhovanie, opisovanie, experimentovanie so  

snehom, objavovanie, osvojovanie, overovanie, pozorovanie, pohybovanie, prežívanie, počítanie, 

počúvanie, pohybové stvárnenie, prednášanie, prezentovanie, poznávanie, podporovanie 

kritického myslenia, podporovanie myslenia pri tvorivom výtvarnom prejave, priestorové 

zostavovanie, plošné zostavovanie, počúvanie textu, popisovanie, spolupráca, pomenovávanie, 

rozprávanie, riešenie, rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky, rozširovanie kritického myslenia pri 

zdôvodňovaní, skúmanie vlastností materiálov, rozoznávanie, spoznávanie, separovanie, 

skúmanie, strihanie, behanie, skákanie, lezenie, skvalitňovanie spoločne prijatých pravidiel, 

skvalitňovanie morálnych kompetencií, tvorenie, určovanie, vystrihovanie, výtvarné spracovanie, 

zbieranie informácií, zapamätávanie, zdôvodňovanie, zhotovovanie, zostrojovanie, vychádzky,  

turistická vychádzka do prírody 

Odporúčané učebné zdroje 

Učebné zdroje pre učiteľku:  metodický a odborný materiál, internet, prezentácie v PPT, 

učebné pomôcky, rôzne knihy, encyklopédie, počítačové programy, rozprávky, piesne, počítač, 

hudobný nástroj, internet ABC predškoláka, Vnímavé deti 

 

Učebné zdroje pre deti: výtvarný, pracovný a technický materiál, pracovné listy, obrázkový 

materiál, prírodný materiál, pracovné listy, didaktické pomôcky.... – (včela Bee- Boot, Bambino 

Lűk, Logico Primo......), počítačové programy 

Poznámky 

Výkonové štandardy projektu ranej gramotnosti tvoria samostatnú prílohu. 
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SVET A MY 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU 

Charakteristika obsahového celku: Obsahový celok je zameraný z hľadiska pedagogiky             

a psychológie na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom dvoch tematických celkov: 

Svet farieb a Svet dopravy, ktoré sú zamerané na spoznávanie sveta - na získavanie nových 

poznatkov o farbách a experimentovanie s nimi, na rozširovanie slovnej zásoby, na správne 

vyslovovanie hlások a hláskových skupín, na nadviazanie verbálneho a neverbálneho kontaktu, 

na komunikovanie, na oboznámenie sa s fašiangovým obdobím - karneval, ľudové tradície, 

tradičnú kuchyňu, na časové vzťahy - (dnes, včera, zajtra, dni v týždni) a na dopravnú tematiku, 

na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky,  dodržiavanie pravidiel,  na učenie sa normatívnym 

pravidlám sociálneho kontaktu (na uplatňovanie kultúrneho správania,spoluprácu a sebareguláciu 

pri aktivitách a hrách), na hodnotenie prírodného prostredia, experimentovanie s fyzikálnymi 

a prírodnými javmi, zvládanie pravidiel skupinovej aktivity, učiť sa spolupracovať, na tvorivosť 

pri výtvarných, pracovných činnostiach. 

Obsahový celok je obohatený o plnenie cieľov  environmentálneho projektu S vláčikom 

ochraňujeme prírodu (pokusom na klíčenie plodu gaštana a starostlivosti o rastliny).  

                  Z projektu   podporujúceho  ranú  gramotnosť  -  Zvedavý vláčik -  sú určené  ciele pre všetky        

                  vekové kategórie -  oromotorika a grafomotorika 

Vzdelávacie štandardy 

Jazyk a komunikácia - Úplne voliteľné učiteľkou 

Matematika a práca s informáciami - Úplne voliteľné učiteľkou 

Človek a príroda - Pozoruje plod gaštanu - v sklenenej nádobe  

sledovať ako praská plod gaštanu, klíči 

- Stará sa o vtáky, ktoré v zime u nás ostávajú  

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Človek a spoločnosť - Orientuje sa na elementárnej úrovni 

v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca 

a roka. 

- Pozná a dodržiava základné pravidlá 

správania účastníkov cestnej premávky 

týkajúce sa chodcov. 

- Pozná a dodržiava základné pravidlá 

správania účastníkov cestnej premávky 

týkajúce sa cyklistov, kolobežkárov, 

korčuliarov. 

- Pozná a dodržiava základné pravidlá 

správania v úlohe cestujúceho v hromadnej 

doprave a v úlohe spolujazdca.  
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- Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov. 

- Pozná význam vybraných dopravných 

značiek. 

- Správne používa pojmy včera, dnes a zajtra. 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Človek a svet práce - Úplne voliteľné učiteľkou -  

Umenie a kultúra - Úplne voliteľné učiteľkou 

Zdravie a pohyb - Úplne voliteľné učiteľkou 

Odporúčané metódy a stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

Stratégie výchovno- vzdelávacích činností: aplikovanie poznatkov, návykov a postojov 

v bežnom živote, aktivizovanie tvorivého myslenia, diskutovanie, delenie sa, dodržiavanie 

bezpečnosti, kreslenie, maľovanie, modelovanie, experimentovanie s prírodným materiálom, 

pokusy , objavovanie,  hľadanie súvislosti, hodnotenie sa,  charakterizovanie, identifikovanie, 

komunikovanie, kooperovanie, kombinovanie, lepenie, manipulovanie s náčiním, s predmetmi, 

lepenie, nalepovanie, navrhovanie, opisovanie, experimentovanie s rastlinami, objavovanie, 

osvojovanie,overovanie,pozorovanie,pohybovanie,prežívanie,priraďovanie,triedenie, počúvanie 

zostavovanie, pohybové stvárnenie, podporovanie kritického myslenia, podporovanie myslenia 

pri tvorivom výtvarnom prejave, priestorové zostavovanie, plošné zostavovanie, počúvanie 

textu, popisovanie, spolupráca, pomenovávanie, rozprávanie, riešenie, rozvíjanie jemnej            

a hrubej motoriky, rozširovanie kritického myslenia pri zdôvodňovaní, skúmanie vlastností 

materiálov, rozoznávanie, spoznávanie, spievanie, separovanie, skúmanie, strihanie, chytanie, 

hádzanie, skákanie, lezenie, skvalitňovanie spoločne prijatých pravidiel, skvalitňovanie 

morálnych kompetencií, určovanie, vystrihovanie, výtvarné spracovanie, zbieranie informácií, 

zapamätávanie, zdôvodňovanie, zhotovovanie, zostrojovanie, vychádzky, karneval- spoločná 

aktivita deti- učiteľky, bábkové divadlo, práca s počítačom a ITT 

Odporúčané učebné zdroje 

Učebné zdroje pre učiteľku: metodický a odborný materiál, učebné pomôcky, rôzne detské, 

náučné, interaktívne knihy, encyklopédie, pracovný zošit, listy, prezentácie na ITT, internet, 

karnevalová výzdoba 

          Učebné zdroje pre deti: výtvarný, pracovný a technický materiál, pracovné listy,  obrázkový 

materiál, prírodný materiál, didaktické pomôcky, detské hudobné nástroje, klavír, audio technika, 

didaktická technika, počítač, ITT, masky a kostýmy, hračky a predmety 

Poznámky 

Výkonové štandardy projektu ranej gramotnosti tvoria samostatnú prílohu. 
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CESTA PLNÁ ROZPRÁVOK 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU 

Charakteristika obsahového celku: Obsahový celok má dve témy – Kamarátka kniha                         

a Vítanie jari a z hľadiska pedagogiky a psychológie je zameraný na celostný rozvoj osobnosti 

dieťaťa. V marci - Mesiac knihy dieťa získa nové poznatky o knihách - zdroji poučenia, vedomostí, 

zábavy a oddychu, cez ľudovú a autorskú tvorbu spozná rôzne literárne žánre (rozprávky, bájky, 

vyčítanky, hádanky...) a má možnosť zažiť rozprávkovú noc v materskej škole bez blízkosti 

rodičov. Svet prírody je zameraný na spoznávanie a rozlišovanie vtákov, domácich a hospodárskych 

zvierat, (aj na salaši) ich spôsobu života, spôsobu rozmnožovania. (napr. vývoj z vajíčka), 

spoznávanie ich významu pre človeka – úžitku až po spracovanie do finálnych výrobkov., 

spoznávanie, života rastlín, spoznávanie ročných období. Celok je zameraný na rozvíjanie slovnej 

zásoby, na hodnotenie druhých ľudí, na hodnotenie pozitívnych a negatívnych vlastností,  na 

rozširovanie slovnej zásoby, na správne vyslovovanie hlások a hláskových skupín, na nadviazanie 

verbálneho kontaktu,  na komunikovanie bez predsudkov,  na utvrdenie časových vzťahov, na 

rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky,  ranej gramotnosti, dodržiavania spoločenských  pravidiel,  na 

učenie sa normatívnym pravidlám sociálneho kontaktu, na uplatňovanie kultúrneho správania,  na 

spoluprácu a sebareguláciu pri aktivitách a hrách. 

Obsahový celok je obohatený o plnenie cieľov s environmentálneho projektu S vláčikom 

ochraňujeme prírodu, ktoré budú plnené počas aktivít detí vonku a výchovno-vzdelávacích aktivít 

v triede a projektu podporujúceho ranú gramotnosť- Zvedavý vláčik, ktorého ciele sú rozpracované 

pre všetky vekové kategórie v oblasti oromotoriky a grafomotoriky a budú plnené počas 

edukačných aktivít. 

                 Do obsahového celku je zaradený aj projekt Mondi SCP a.s. Ružomberok s názvom Mona a   

              Dino vyrábajú papier a Mona a Dino sadia stromy- pre predškolákov, prostredníctvom, ktorého  

            deti spoznajú proces výroby papiera a princíp starostlivosti o životné prostredie. 

 

Vzdelávacie štandardy 

Jazyk a komunikácia - Predvída udalosti deja, zápletku, záver príbehu a opiera sa 

pri tom o poznanie štruktúry rozprávok, príbehov pre deti 

a bájok. 

- Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh. 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Matematika a práca s 

informáciami 

- 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...).  

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Človek a príroda - Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.  

- Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov 

a pomenúva ich. 
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- Opíše vznik búrky, dažďa, rosy, hmly... 

- Identifikuje  prostredníctvom sluchu - spev vtákov 

- Ostatné voliteľné učiteľkou  

Človek a spoločnosť - Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí a účel, na 

ktorý slúžia (napr. obchod, polícia, pošta, lekárska 

ambulancia a iné podľa lokálnych podmienok). Knižnica                     

- Ostatné voliteľné učiteľkou  

Človek a svet práce - Pomáha pri úprave a čistí školskú záhradu 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Umenie a kultúra - Úplne voliteľné učiteľkou   

Zdravie a pohyb - Úplne voliteľné učiteľkou - 

Odporúčané metódy a stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

Stratégie výchovno-vzdelávacích činností: aktivizovanie tvorivého myslenia, dramatizácia, 

počúvanie textu, prednášanie,  návšteva knižnice, zostrojenie leporela alebo rozprávkovej knihy, 

popisovanie, spolupráca, pomenovávanie, rozprávanie, riešenie, rozvíjanie jemnej a hrubej 

motoriky,  diskutovanie, hľadanie súvislosti, hodnotenie sa,  charakterizovanie, identifikovanie, 

komunikovanie  kooperovanie, kreslenie, kombinovanie, lepenie, manipulovanie s náčiním,              

s predmetmi, maľovanie, modelovanie, lepenie, navrhovanie, opisovanie, rozširovanie slovnej 

zásoby, priraďovanie, spievanie, hranie na detských hudobných nástrojoch, objavovanie, 

hodnotenie,osvojovanie,overovanie,pohybovanie,prežívanie,usporadúvanie,zostavovanie,počúvanie, 

pohybové stvárnenie, prednášanie, prezentovanie, poznávanie, podporovanie kritického myslenia, 

podporovanie myslenia pri tvorivom výtvarnom prejave, priestorové zostavovanie, plošné 

zostavovanie, rozširovanie kritického myslenia pri zdôvodňovaní, skúmanie vlastností materiálov, 

rozoznávanie, spoznávanie, spievanie, separovanie, skúmanie, strihanie, chytanie, hádzanie, 

skákanie, lezenie, skvalitňovanie spoločne prijatých pravidiel, skvalitňovanie morálnych 

kompetencií, tvorenie, určovanie, vystrihovanie, výtvarné spracovanie, zbieranie informácií, 

zapamätávanie, zdôvodňovanie, zhotovovanie, zostrojovanie, vychádzky 

Odporúčané učebné zdroje 

Učebné zdroje pre učiteľku: metodický a odborný materiál, učebné pomôcky, detské knihy, 

encyklopédie, počítačové edukačné programy, digitálna hračka, pracovný zošity, vzdelávací 

balíček- projektu Mondi SCP Ružomberok- pracovná pomôcka, ITT, počítač, internet učebné 

pomôcky – projekt - Mona a Dino (Mondi SCP), 

Učebné zdroje pre deti: výtvarný, pracovný a technický materiál, pracovné listy,  obrázkový 

materiál, prírodný materiál, didaktické pomôcky, knihy, maňušky, bábkové divadlo 

Poznámky 

Výkonové štandardy projektu ranej gramotnosti tvoria samostatnú prílohu. 
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ČAROVNÁ JAR  

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU 

Charakteristika obsahového celku: Obsahový celok s témami Zvieratká naši kamaráti a 

Dary zemeje zameraný z hľadiska pedagogiky a psychológie na celostný rozvoj osobnosti 

dieťaťa. Z didaktického hľadiska je zameraný na spoznávanie a oboznamovanie so sviatkami jari 

a ľudovými tradíciami  - Veľkou nocou, spoznávanie, rozlišovanie a určovanie lesných zvierat 

ich spôsob života v lese, pri potokoch, riekach, exotických zvierat a pracovných činností pri 

práci so zvieratami (dojička, krmič, pracovník v ZOO), kolobehu vody v prírode, vlastností 

vody, vzniku búrky, dažďa, rosy, hmly, spoznávanie. kvetov, kríkov, stromov (puk – kvet - plod, 

koreňová sústava, byľ, kvet...) charakteristiku lesa z hľadiska živej  a neživej prírody,  na 

spoznanie piktogramov zameraných na ochranu lesa a života v ňom. 22. apríl – celosvetový Deň 

Zeme je venovaný na uplatňovanie ochranárskych postojov a starostlivosti o prírodu a zvieratá, 

enviromentálnej výchove v rámci projektu S vláčikom ochraňujeme prírodu (triedenie odpadu, 

recyklácia výrobkov, kolobeh vody v prírode - enviromentálny deň v MŠ).  

Obsahový celok je zameraný aj návyky čistoty a poriadku pri činnostiach, na prácu s počítačom 

a interaktívnou tabuľou, na dodržiavanie pravidiel a spoluprácu, na základné pravidlá kultúrneho 

správania, na vykonávanie operácií v číselnom rade, na rozširovanie slovnej zásoby, na 

umelecké stvárnenie literárnych a dramatických diel, na zhotovovanie výtvorov z odpadového 

materiálu, na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky. Cieľom obsahového celku je stimulovanie 

komunikačných , matematických, učebných, pracovných a informačných kompetencií. 

Z projektu podporujúceho ranú gramotnosť- Zvedavý vláčik- sú implementované ciele pre 

všetky vekové kategórie - oromotorika, grafomotorika. 

Vzdelávacie štandardy 

Jazyk a komunikácia - Úplne voliteľné učiteľkou   

Matematika a práca s 

informáciami 

- Úplne voliteľné učiteľkou   

Človek a príroda - Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.  

- Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov.  

- Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi 

v spôsobe ich pohybu. 

- Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva 

ich. 

- Uvedie niektoré životné prejavy rastlín.  

- Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastliny. 

- Charakterizuje les z hľadiska živej a neživej prírody 

- Oboznámi  sa s kolobehom vody, vlastnosťami vody 

Človek a spoločnosť - Navštívi stálu výstavu zvierat v Liptovskom múzeu 
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Človek a svet práce - Pomáha a čistí areál pri úprave školskej záhrady 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Umenie a kultúra - Úplne voliteľné učiteľkou   

Zdravie a pohyb - Úplne voliteľné učiteľkou   

Odporúčané metódy a stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

Stratégie výchovno - vzdelávacích činností: aktivizovanie tvorivého myslenia, poznávanie, 

diskutovanie, hľadanie súvislosti, hodnotenie seba a iných, charakterizovanie, identifikovanie, 

komunikovanie, aplikovanie, kooperovanie, kreslenie, kombinovanie, manipulovanie                   

s predmetmi, maľovanie, modelovanie, lepenie, navrhovanie, opisovanie, experimentovanie , 

používanie spisovného jazyka, rozširovanie slovnej zásoby, dramatizácia, používanie číselného 

radu, spievanie, hranie na detských hudobných nástrojoch, objavovanie, osvojovanie, 

overovanie, pozorovanie, pohybové hry, prežívanie, zostavovanie, počúvanie, pohybové 

stvárnenie, prednášanie, prezentovanie, poznávanie, podporovanie kritického myslenia, 

podporovanie myslenia pri tvorivom výtvarnom prejave, priestorové zostavovanie, plošné 

zostavovanie, počúvanie textu, prednášanie,  popisovanie, spolupráca, pomenovávanie, 

rozprávanie, riešenie, rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky, rozširovanie kritického myslenia pri 

zdôvodňovaní, skúmanie vlastností materiálov, rozoznávanie, spoznávanie,  separovanie, 

skúmanie, strihanie,  skvalitňovanie spoločne prijatých pravidiel, skvalitňovanie morálnych 

kompetencií, tvorenie, určovanie, vystrihovanie, výtvarné spracovanie, zbieranie informácií, 

zapamätávanie, zdôvodňovanie, zhotovovanie, zostrojovanie, vychádzky, pohybové a relaxačné 

cvičenia, návšteva Liptovského múzea - výstava zvierat, rastlín a nerastov lipt. regiónu, bábkové 

divadlo. 

Odporúčané učebné zdroje 

Učebné zdroje pre učiteľku: metodický a odborný materiál, učebné pomôcky, rôzne knihy, 

encyklopédie, časopis Adamko, Vrabček, pracovné listy, počítačové edukačné programy, 

hudobné nástroje, hudobné CD, DVD, internet, ABC predškoláka, prezentácie na ITT, Logico 

primo – Enviromentálna výchova 

 

Učebné zdroje pre deti: výtvarný, pracovný a technický materiál, pracovné listy,  obrázkový 

materiál, prírodný materiál, pracovné listy, didaktické pomôcky, edukačné programy na ITT, Pc, 

autokorektnívne karty Logico primo 

 

Poznámky 

Výkonové štandardy projektu ranej gramotnosti tvoria samostatnú prílohu. 
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VOŇAVÉ TAJOMSTVÁ 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU 

Celok má tri témy: Máme sa radi - otec, mama a ja, Naše ružové mesto a Vláčikom po 

Slovensku. Z didaktického hľadiska je zameraný na spoznávanie funkcie rodiny, jej členov, na 

elementárnej úrovni spoznať príchod nenarodeného člena rodiny, súdržnosť rodiny, vzájomnú 

pomoc v rodine, lásku v rodine, spoznať že každá rodina má svoje bydlisko v meste alebo na 

dedine - rozdiel medzi mestom a dedinou, spoznať naše mesto - jeho dominanty a našu krajinu - 

povesť, symboly, hymnu a prezidenta, hry so slovami, hry s geometrickými tvarmi, určovanie 

prvkov v skupine, charakteristiku lesa z hľadiska živej a neživej prírody, spoznanie 

nebezpečenstva búrky a ochrana pred ňou, spoznanie rôznych kvetov, liečivých rastlín, 

vytvorenie herbára, spoznávanie dopravných značiek a ich praktické využitie na prechádzkach, 

na bezpečnosť cestnej premávky, Cieľom obsahového celku je stimulovanie kognitívnych, 

učebných, komunikatívnych a informačných kompetencií. 

Z projektu podporujúceho ranú gramotnosť- Zvedavý vláčik sú určené ciele na rozvoj 

oromotoriky, grafomotoriky pre všetky vekové kategórie. 

V obsahovom celku sú implementované ciele z environmentálneho projektu – S vláčikom 

ochraňujeme prírodu, ktoré sa budú realizovať aj na pobyte v Škole v prírode a v rámci 

edukačných aktivít. 

Ako cielená aktivita, bude plnený cieľ projektu rozvíjania ekologického cítenia a povedomia 

o zdravom stravovaní - Zdravý vláčik , ktoré sa budú realizovať počas pobytu vonku v školskej 

záhrade. 

Vzdelávacie štandardy 

Jazyk a komunikácia - Úplne voliteľné učiteľkou   

Matematika a práca s 

informáciami 

- Úplne voliteľné učiteľkou   

Človek a príroda - Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných znakov.  

- Odlišuje živé od neživých súčastí prírody. 

- Pozná liečivé rastliny, ich význam pre zdravie, zber a sušenie 

- Vytvorí herbár z kvetov (spozná lisovanie ) 

- Pozná hry s ekologickou tematikou  

- Vytvorí podmienky pre klíčenie a rast rastliny. 

Človek a spoločnosť - Opisuje známe trasy na základe orientačných bodov. 

- Uvedie adresu svojho bydliska.  
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Človek a svet práce - Vymenuje členov blízkej rodiny, identifikuje príbuzenské vzťahy 

v blízkej rodine.  

- Pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu, napr. rieku, ktorá 

preteká cez daný región, pohorie či vodnú plochu. 

- Pozná najznámejšie prírodné krásy našej vlasti, napr. Vysoké 

Tatry alebo Dunaj.    

- Vymenuje niektoré historicky významné lokálne objekty, napr. 

hrad, zámok.  

- Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa miestnych 

podmienok. 

- Rozpozná štátne symboly Slovenskej republiky – zástava, hymna. 

- Pozná významné dominanty hlavného mesta Bratislavy, napr. 

Bratislavský hrad, rieku Dunaj. 

- Aplikuje pravidlá správania sa v lese,  

- Zapojí sa do čistenia studničky alebo potôčika,  

- V rámci prechádzky pozbiera odpad v lese a správne ho rozdelí 

do recyklačných kontajnerov  

Umenie a kultúra - Úplne voliteľné učiteľkou   

Zdravie a pohyb - Úplne voliteľné učiteľkou   

Odporúčané metódy a stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

          Stratégie výchovno-vzdelávacích činností: aplikovanie, aktivizovanie tvorivého myslenia, 

diskutovanie, športovanie, pohybové aktivity, hľadanie súvislosti, hodnotenie sa, hodnotenie 

iných, charakterizovanie, identifikovanie, komunikovanie,  kreslenie, lepenie, manipulovanie s 

fotkami, albumom, maľovanie, modelovanie, navrhovanie, opisovanie, používanie spisovného 

jazyka, priraďovanie, usporadúvanie, triedenie, zostavovanie,  spievanie, hranie na detských 

hudobných nástrojoch, hodnotenie, objavovanie, osvojovanie, overovanie, označovanie, 

pozorovanie, pohybovanie sa, prežívanie, zostavovanie, počúvanie, pohybové stvárnenie, 

prednášanie, podporovanie kritického myslenia, podporovanie myslenia pri tvorivom výtvarnom 

prejave, priestorové zostavovanie, počúvanie textu, spev, rozprávanie , rozvíjanie jemnej a hrubej 

motoriky, rozširovanie kritického myslenia pri zdôvodňovaní, skúmanie vlastností prírodnín, 

rozoznávanie, spoznávanie,  separovanie, skúmanie, strihanie,  skvalitňovanie morálnych 

kompetencií, tvorenie, určovanie, vystrihovanie, výtvarné spracovanie, zbieranie informácií, 

zapamätávanie, zdôvodňovanie, vychádzky, zdravotné cvičenia, turistické vychádzky, pobyt        

v Škole v prírode, besiedka ku Dňu matiek 

Odporúčané učebné zdroje 

Učebné zdroje pre učiteľku: metodický a odborný materiál, učebné pomôcky, rôzne knihy, 

encyklopédie, detské časopisy, hudobné nástroje, internet, prírodné prostredie, prezentácie na PC 

a ITT, internet 

Učebné zdroje pre deti: výtvarný, pracovný a technický materiál, pracovné listy,  obrázkový 

materiál, prírodný materiál, pracovné listy, didaktické pomôcky, 

Poznámky 

Výkonové štandardy projektu ranej gramotnosti tvoria samostatnú prílohu. 
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RADOSTI DETÍ 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU 

Celok má tri témy: Deti sveta, Modrá planéta a Hurá, leto volá a je zameraný na prežívanie 

sviatku detí, spoznávanie života detí rôznej farby pleti, športovania detí (školská olympiáda) 

spoznávanie našej planéty a života na nej, rastlinnú a živočíšnu ríšu, živú a neživú prírodu na 

Zemi (príp. aj iné planéty), spoznávanie letných olympijských športov - znak olympiády - fair- 

play pri súťažení, zmieriť sa s prehrou, spoznať a charakterizovať ročné obdobie – leto (počasie, 

hmyz). Cieľom obsahového celku je stimulovanie kognitívnych, učebných, komunikatívnych      

a informačných kompetencií. 

Rozvíjanie psychomotorických kompetencií je zabezpečené prostredníctvom realizácie 

pohybových činností v rôznom prostredí – školská a mestská olympiáda,  zvládaním 

sebaobslužných prác a stolovania, grafomotorickými cvičeniami, získavaním zručností v práci s 

technickým, odpadovým, výtvarným materiálom, experimentovaním s farbami , hudobno- 

pohybovými činnosťami .Rozvíjanie osobnostných a sociálnych kompetencií je realizované vo 

všetkých činnostiach pri plnení cieľov obsahového celku V obsahovom celku sú 

implementované ciele z environmentálneho projektu - S vláčikom ochraňujeme prírodu ktoré sa 

budú realizovať  na  vychádzkach a v edukačných aktivitách. Z projektu podporujúceho ranú 

gramotnosť- Zvedavý vláčik sú určené  ciele pre všetky vekové kategórie na rozvoj oromotoriky 

a grafomotoriky. Ďalej v obsahovom celku je implementovaný projekt  rozvíjania ekologického 

cítenia a povedomia o zdravom stravovaní -  Zdravý vláčik , ktoré sa budú realizovať počas 

pobytu vonku v školskej záhrade a pokusmi s predpestovaním v umelých podmienkach v rámci 

edukačných aktivít v triede. 

Vzdelávacie štandardy 

Jazyk a komunikácia - Úplne voliteľné učiteľkou   

Matematika a práca s 

informáciami 

- Úplne voliteľné učiteľkou   

Človek a príroda - Uvedie príklady javov, v ktorých je možné vnímať prítomnosť 

vzduchu. 

- Opíše Zem ako súčasť vesmíru  

- Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše. 

- Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových 

rastlín a húb.  

- Pozorovať a spoznať spôsob života voľne žijúcich zvierat 

a hmyzu  v našej záhrade 

- Spoznať chránené územie a správanie v takejto oblasti 

Človek a spoločnosť - Úplne voliteľné učiteľkou   
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Človek a svet práce - Správa sa v lese podľa osvojených pravidiel (správne zakladať 

oheň s pomocou dospelého na určených miestach,  prechádzať sa  

po turistických trasách, spoznať a vedieť sa orientovať podľa 

turistických značiek, správne stanovať, neznečisťovať horské 

potôčiky a studničky, nerušiť zvieratá...) 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Umenie a kultúra - Úplne voliteľné učiteľkou   

Zdravie a pohyb - Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka. 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Odporúčané metódy a stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

Stratégie výchovno - vzdelávacích činností: hodnotenie sa, hodnotenie iných, športové 

aktivity, súťaživé pohybové hry, charakterizovanie, identifikovanie, komunikovanie  

kooperovanie, kreslenie, kombinovanie, lepenie, manipulovanie s predmetmi, maľovanie, 

modelovanie, používanie spisovného jazyka, rozširovanie slovnej zásoby, základné úkony           

v číselnom rade,  artikulácia hlások a hláskových skupín, priraďovanie, usporadúvanie, 

triedenie, zostavovanie, spievanie, hranie na detských hudobných nástrojoch hodnotenie, 

objavovanie, osvojovanie, overovanie, označovanie, pozorovanie, pohybovanie sa, prežívanie, 

zostavovanie, počúvanie, pohybové stvárnenie, prednášanie, prezentovanie, poznávanie, 

podporovanie kritického myslenia, podporovanie myslenia pri tvorivom výtvarnom prejave, 

priestorové zostavovanie, plošné zostavovanie, reprodukcia literárnych textov,  „čítanie“             

a „písanie“ príbehu,  prednášanie,  popisovanie, spolupráca, pomenovávanie, rozprávanie, 

riešenie, rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky, rozširovanie kritického myslenia pri 

zdôvodňovaní, skúmanie vlastností prírodnín, rozoznávanie, spoznávanie,  separovanie, 

skúmanie, strihanie,  skvalitňovanie spoločne prijatých pravidiel, skvalitňovanie morálnych 

kompetencií, tvorenie, určovanie, vystrihovanie, výtvarné spracovanie, zbieranie informácií, 

zapamätávanie, zdôvodňovanie, zhotovovanie, zostrojovanie, vychádzky, pohybové a relaxačné 

cvičenia,  vychádzky, školská a mestská olympiáda, rozlúčka s predškolákmi, 

Odporúčané učebné zdroje 

Učebné zdroje pre učiteľku: metodický a odborný materiál, učebné pomôcky, rôzne knihy, 

encyklopédie,  kniha Piesne hry a riekanky, detské časopisy, edukačné programy na PC a ITT, 

internet 

Učebné zdroje pre deti: výtvarný, pracovný a technický materiál, pracovné listy,  obrázkový , 

prírodný materiál, pracovné listy, didaktické pomôcky, školská záhrada, detské dopravné ihrisko 

Poznámky 

Výkonové štandardy projektu ranej gramotnosti tvoria samostatnú prílohu. 
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2.6 Vyučovací jazyk  

Vyučovacím jazykom v materskej škole je jazyk slovenský, štátny jazyk Slovenskej 

republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí: 

Pri hodnotení detí zohľadňujeme individuálne vzdelávacie potreby, rešpektujúc schopnosti      

a rozvojové možnosti detí, individuálnu potrebu aktivity a odpočinku, individuálny prístup pri 

adaptácii novoprijatých detí, rešpektujúc potreby detí /ľudské, vývinové, individuálne/. 

Vyhýbame sa negatívnym komentárom, podporujeme samostatnosť detí, pozitívne hodnotenie 

detí a podporovanie ich sebahodnotiacich aktivít. 

Pre hodnotenie, reflexiu a sebareflexiu používame tieto druhy hodnotenia: 

 

- formatívne hodnotenie  - priebežné, každodenné, poskytujúce okamžitú spätnú väzbu              

v priebehu procesu učenia sa dieťaťa, ponúka rady na zlepšenie budúcich výkonov. Každé dieťa 

má svoje portfólio, ktoré je výsledkom dokumentovania jeho pokroku. Súčasťou formatívneho 

hodnotenia je sebahodnotenie detí formou:   

➢ slobodného výberu činností (dieťa si volí počet úloh, poradie úloh, obtiažnosť úloh, 

materiál k úlohám, miesto, partnerov), 

➢ priebežného hodnotenia (sebakontrola – autokorekcia na základe okamžitej spätnej 

väzby – autokorektívne pomôcky, pracovné listy, oporné schémy, ktoré obsahujú vzor 

správneho riešenia) 

➢  záverečného hodnotenie detí  (po ukončení činnosti: faktické, vecné, emocionálne, napr. 

postoj k činnosti, realizované v hodnotiacom  komunikatívnom kruhu). 

- normatívne hodnotenie - porovnávanie s objektívnou normou: výkonové štandardy ŠKVP  

 - porovnávanie so subjektom samotným na základe individuálnej a sociálnej vzťahovej normy 

(porovnanie dieťaťa s úrovňou vlastných možností a schopností – jeho vlastný pokrok, posun      

v čase) 

3. HODNOTENIE DETÍ 
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- sumatívne hodnotenie  - periodické posúdenie výsledkov detí po dlhšom časovom období 

(napr. vstupná, priebežná a výstupná diagnostika, posúdenie školskej zrelosti v predškolskej 

triede). 

Učiteľky v každej triede vedú diagnostické portfólio dieťaťa, ktoré dokumentuje rozvoj 

osobnosti dieťaťa v jednotlivých oblastiach a je podkladom pre diagnostiku 

Kritériá hodnotenia: 

• záujem o činnosť (osvojovanie návykov a zručností) 

• reakciu na stimuláciu a motiváciu 

• aktívny podiel na priebehu a riadení výchovnovzdelávacej činnosti 

• hodnotové a emocionálne postoje, úroveň sebahodnotenia a tvorivosti, 

• úroveň vedomostí, zručností, schopností a návykov vo vzťahu k učebným osnovám 

školského vzdelávacieho programu 

• rozvíjanie kľúčových kompetencií detí 

 

Formy práce ktoré využijeme pri kontrole a hodnotení detí: 

• priame pozorovanie činnosti (počas celého dňa) 

• individuálna činnost s dieťaťom 

• rozhovory s deťmi 

• diagnostika detí 

• výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti – produkty, pracovné listy, grafomotorické 

listy 

• výstupy detí, tvorivé dielne, programy prezentujúce školu na verejnosti 

 

 

 

 

 


