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1.  
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IČO: 36129798 

DIČ: 2021670607 

Telefonický kontakt školy: 042/43 83 181 

Internetová adresa: www.zsmsudica.webnode.sk 

Elektronická adresa školy: zssms.udica@gmail.com 

Zriaďovateľ: Obec Udiča 
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2  CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

2.1 Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania v materskej škole 

 Vzdelávanie v materskej škole poskytuje základy spôsobilostí vedúce k napĺňaniu 

cieľov výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

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

zákona. 

 Hlavným cieľov výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej 

kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie 

v základnej škole a na život v spoločnosti.  

Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania v materskej škole: 

 zlepšiť sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi 

 i s dospelými, 

 systematicky rozvíjať všetky oblasti osobnosti dieťaťa (kognitívnu, sociálnu, etickú, 

psychomotorickú, emocionálnu), 

 uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie, 

 podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu sa, 

 podporiť rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,  

 naučiť dieťa chrániť si svoje zdravie, chrániť životné prostredie, 

 sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej 

spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie, 

 umožniť dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti 

a aktívneho bádania, 

 naučiť dieťa kooperovať v skupine, rešpektovať ostatných, preberať na seba primeranú 

zodpovednosť, 

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

partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytváranie podmienok pre blaho všetkých 

detí,  

 identifikovať deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a zabezpečiť im 

všetky podmienky na individuálny rozvoj podľa týchto potrieb, 
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 zabezpečiť spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, ako aj 

dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti (spolupráca so Súkromným 

centrom špeciálno – pedagogického poradenstva HELP DYS Lúky, logopedická 

starostlivosť,) , 

 získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom 

prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a potrieb detí.    

 

2.2 Vlastné ciele a poslania výchovy a vzdelávania 

 Východiskom vlastných cieľov výchovy a vzdelávania sú všeobecné ciele ustanovené 

v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ciele 

výchovy a vzdelávania ustanovené v školskom zákone a vlastné zameranie školy.  Poslanie 

výchovy a vzdelávania korešponduje so všeobecným poslaním materskej školy ako inštitúcie. 

Hlavnou našou úlohou je pripraviť dieťa po všetkých stránkach na vstup do základnej školy, 

rozvíjať nielen jeho školskú pripravenosť, ale aj jeho pripravenosť na život v súčasnej 

spoločnosti s ohľadom na jeho individualitu. Snahou je, aby sa deti učili prostredníctvom 

zážitkového učenia, vlastného objavovania, hry ...  

Naším cieľom výchovy a vzdelávania je:  

 skvalitňovaním materiálno-technického vybavenia  a zavádzaním inovácií do 

výchovno-vzdelávacej činnosti realizovať edukačnú činnosť v intenciách súčasnej 

modernej doby, 

 výchovno-vzdelávací proces realizovať v duchu osobnostnej koncepcie tvorivo-

humanistickej teórie výchovy a vzdelávania,  

 v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečiť dostatočnú kapacitu MŠ, vytvárať 

podmienky aj pre výchovu a vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, 

 rozvíjať zdravý životný štýl uskutočňovaním pravidelných športových aktivít – 

turistické vychádzky, olympiády, športové popoludnia, 

 realizáciou predplaveckej prípravy podporovať rozvoj kondičných a koordinačných 

schopností detí,  

 na základe prirodzenej radosti z pohybu vytvárať trvalý pozitívny vzťah k 

telovýchovným činnostiam a pohybu, predchádzanie obezite detí,  

 spoluúčasťou rodičov  na športových aktivitách podporiť vzťah dieťaťa k športu, 
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 cieľavedome a systematicky viesť deti ku kolektívnemu športovému správaniu, 

 posilňovať vôľové vlastnosti (trpezlivosť, vytrvalosť, dôslednosť, sebaovládanie, 

schopnosť prekonávať prekážky, schopnosť zmieriť sa s prehrou),  

 prostredníctvom aktivít organizovaných MŠ rozvíjať u detí návyky zdravého 

životného štýlu (Deň jablka, zdravej výživy, Zeme...), 

 spolurealizáciou environmentálnych projektov ZŠ  a organizovaním iných aktivít s 

environmentálnym zameraním utvárať pozitívny vzťah k prírode a životnému 

prostrediu,  

 formou zážitkového učenia sa oboznamovať s prírodným a kultúrnym prostredím 

obce, 

 prakticky sa zoznamovať s ľudovými tradíciami a poznať ich význam na základe 

vlastného prežívania (exkurzie v gazdovskom dvore, fašiangový karneval, topenie 

Moreny, Vianoce ...), 

 prostredníctvom spoznávania ľudových tradícií rozvíjať spoluprácu s rodičmi 

a verejnosťou, 

 organizovaním tvorivých popoludní rozvíjať zručnosti a umelecké cítenie detí v 

spolupráci s rodičmi,  

 aktívne sa zúčastňovať na kultúrno-spoločenských akciách obce,  

 vytvárať u detí aktívny vzťah k umeniu, viesť ich k sebavyjadreniu a tvorivosti 

dramatickým, výtvarným, hudobným a pohybovým prejavom (vystúpenia v DK v 

Udiči, výstava detských výtvarných prác, ...),   

 priaznivou socioemocionálnou atmosférou stimulovať u detí aktívny a gramaticky 

správny rečový prejav,  

 oboznamovať, prípadne navštíviť významné pamätníky, hrady, múzeá a  utvárať 

pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám slovenského národa,  

 upevňovať u detí vzťah k vlastnej rodine, jej členom,  

 prostredníctvom partnerskej komunikácie zapájať rodičov do diania triedy a materskej 

školy. 

Poslaním výchovy a vzdelávania v našej materskej škole je:  

 nadväzovať na výchovu dieťaťa v rodine a vhodne ju dopĺňať,  

 prejavovať pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu,  

 vytvárať podmienky a ponúkať rovnosť šancí na výchovu a vzdelávanie každého 

dieťaťa v súlade s jeho individuálnymi a vekovými osobitosťami,  
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 podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa ( spolupráca so Súkromnou 

ZUŠ STELLA, ...),  

 podporovať celostný osobnostný rozvoj detí a pripravovať ich na život v spoločnosti 

rešpektujúc ich individuálne a vekové osobitosti,  

 rozvíjaním predstavivosti a tvorivosti v každodenných aktivitách utvárať predpoklady 

na ďalšie vzdelávanie, 

 dosiahnuť, aby každé dieťa malo možnosť zažiť úspech 

 pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie tak, aby získali 

taký základ, ktorý by im priniesol potešenie zo vzdelávania.    

 

3 STUPEŇ VZDELANIA, SPÔSOB A PODMIENKY UKONČENIA 

VÝCHOVY A VZDELÁVANIA, VYDÁVANIE DOKLADU 

O ZÍSKANOM VZDELANÍ 

  Absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu v materskej škole 

získa dieťa predprimárne vzdelanie. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v 

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

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

veku, ale podľa vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku 

(predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).  

  Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania, ktoré  na žiadosť rodiča vydáva riaditeľka materskej školy v súlade so zákonom 

NR SR 596/2003 Z. z. o štátnej správe a samospráve v školstve v znení neskorších predpisov. 

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa slávnostne odovzdáva na konci 

školského roka pri „Rozlúčke s predškolákmi“.  

 

4  ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY  

 Zameranie našej materskej školy vychádza z hlavného cieľa predprimárneho 

vzdelávania, ktorým je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej 

úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti.   
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Pri stanovení zamerania materskej školy sme vychádzali z kritérií, ktoré určovali:  

 analýza materskej školy, vonkajších a vnútorných podmienok ovplyvňujúcich 

výchovu a vzdelávanie,  

 koncepcia materskej školy,  

 analýza požiadaviek, potrieb, podmienok a možností materskej školy,  

 tradície materskej školy,  

 výsledky činnosti MŠ.   

 Z analýzy uvedených kritérií vyplynulo, že materiálne a profesionálne podmienky 

materskej školy, prírodné prostredie, flóra a fauna, miestne tradície a zvyky, ako i tradície 

materskej školy vytvárajú predpoklady na regionálnu a environmentálnu profiláciu, orientáciu 

na zdravý životný štýl. 

 

4.1 Regionálna a environmentálna profilácia 

 Považskobystrický región je charakteristický životom v úzkom kontakte s prírodou a 

jej kolobehom. Poznávaním prírodného a kultúrneho prostredia nášho kraja s využitím 

projektového a zážitkového učenia chceme vytvárať povedomie o tradičnom slovenskom 

kultúrnom prostredí a národe a budovať u detí pozitívne postoje a kladný citový vzťah k 

nášmu regiónu.  Dôraz kladieme aj na podporovanie poznania ľudových tradícií typických pre 

región a zachovanie kultúrneho dedičstva. V našej materskej škole pravidelne organizujeme 

exkurzie na gazdovský dvor, oboznamovanie s hradmi, významnými pamätníkmi a múzeami 

v rámci regiónu, realizujeme oslavy rôznych sviatkov a významných dní (fašiangový týždeň, 

topenie Moreny, vítanie jari, karneval, vianočné tradície v MŠ, ...). Poznávanie flóry a fauny 

blízkeho okolia je predpokladom utvárania elementárnych základov environmentálneho 

povedomia a poskytuje možnosť na rozvíjanie environmentálneho cítenia, ktoré smeruje k 

trvalo udržateľnému rozvoju a k zachovaniu života na Zemi. Kladný vzťah detí k živej aj 

neživej prírode rozvíjame priamym pozorovaním, výletmi, vychádzkami do okolia, sadením a 

pozorovaním rastlín, sadením stromčekov a okrasných kríkov, starostlivosťou o rastliny... 

Základná škola s materskou školou je zapojená do projektu Zelená škola.  
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„Žiť v symbióze s prírodou, neubližovať sebe ani okoliu“ – túto myšlienku chceme 

deťom vštepovať od útleho veku, pretože správny vzťah k prírode napomáha formovať aj 

vzťah k ľuďom a spoločnosti.   

 

4.2 Zdravá škola 

 V súčasnej dobe, kedy sa prudký nárast obezity a ďalších civilizačných chorôb 

spôsobených nedostatočnou pohybovou aktivitou a nesprávnymi stravovacími návykmi stáva 

závažným spoločenským problémom, sa v našej materskej škole prostredníctvom športových 

pohybových aktivít a aktivít zameraných na propagáciu zdravého životného štýlu usilujeme o 

formovanie základov uvedomelej celoživotnej starostlivosti o zdravie a vytváranie trvalého 

pozitívneho vzťahu k telovýchovným činnostiam a pohybu. Na realizáciu pravidelných 

športových aktivít máme možnosť využívať nielen vnútorné priestory a vonkajší areál 

materskej školy (športové popoludnia, športová olympiáda...), ale aj možnosti, ktoré nám 

poskytuje blízke prírodné okolie materskej školy (turistické vychádzky, zimné športy...). 

Pravidelným organizovaním predplaveckej prípravy chceme podporovať rozvoj kondičných a 

koordinačných schopností detí. Aktivitami zameranými na rozvíjanie návykov zdravého 

životného štýlu, spoluprácou s dentálnou hygieničkou (Deň jablka,  Svetový deň zdravia, 

Svetový deň zdravej výživy,...) chceme viesť deti k uvedomelej starostlivosti o svoje zdravie. 

Naším cieľom je, aby malo každé dieťa na konci jeho predprimárneho vzdelávania vytvorené 

návyky správnej životosprávy a zdravého životného štýlu.   

 

5 DĹŽKA DOCHÁDZKY A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 Dĺžka dochádzky do materskej školy je 1-4 roky. Materskú školu navštevujú deti od 

troch do šiestich rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti 

s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým 

začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

 V materskej škole sa nachádzajú 3 triedy s celodennou výchovou a vzdelávaním. 

 

6 UČEBNÉ OSNOVY 

  Učebné osnovy vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele a obsah výchovno-

vzdelávacej činnosti.  
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 Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie štandardy 

Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.  

Obsahový štandard je v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v 

materských školách spracovaný špecifickým spôsobom s ohľadom na osobitné charakteristiky 

predprimárneho vzdelávania. Nevymedzuje statické učivo (pojmy, tematické celky, okruhy 

apod.), vymedzuje typické činnosti, ktorých realizáciou sa dá dosiahnuť príslušný výkonový 

štandard. Obsahový štandard je teda založený na činnostnom princípe, vyplývajú z neho 

základné metodické odporúčania, námety na mnohé ďalšie vzdelávacie činnosti a aktivity, 

prípadne zásady organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu. Obsahový štandard sa 

konkretizuje a dopĺňa v metodických námetoch na vzdelávacie aktivity a učiteľky ho 

samostatne rozvíjajú v každodenných vzdelávacích aktivitách. 

Výkonový štandard je základný prvok druhého modelu kurikula, ktorý je založený  vo 

vzdelávacom vymedzení vzdelávacích výstupov.  

končia predprimárne vzdelávanie.  

 

6.1 Vzdelávacie oblasti  

Vzdelávacie oblasti reprezentujú základné obsahy ľudskej kultúry a pokrývajú všetky 

aspekty kultúrnej gramotnosti.   

Obsah vzdelávania sa vymedzuje vo vzdelávacích oblastiach:  

 Jazyk a komunikácia 

Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je rozvinutie komunikačných 

kompetencií dieťaťa vo všetkých jazykových rovinách. V rámci vzdelávacej oblasti sú 

posilnené tie stránky jazyka, ktoré sú dôležitým predpokladom úspešného budúceho 

rozvíjania gramotnosti žiakov tak v primárnom ako aj v celom ďalšom vzdelávaní. Ide 

predovšetkým o nadobúdanie skúseností so sprostredkovanou informáciou, vrátane 

informácie štruktúrovanej ako písaná reč. Tieto skúsenosti sprostredkúva učiteľka využívaním 

širokého spektra textov žánrovo rôznorodej detskej literatúry ( jazykový vzor, zdroj bohatej 

jazykovej skúsenosti, ale aj dôležitý zdroj pozitívnych zážitkov a skúseností podporujúcich 

motiváciu, záujem a vzťah k písanej kultúre,  vzdelávaniu a učeniu). Jazyk a komunikácia 

prispieva  k rozvoju hovorenej podoby jazyka a komunikácie, stimulácii vývinu reči na úrovni 
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všetkých jej zložiek – slovnej zásoby, súvislého, gramaticky správneho, spisovného a sociálne 

primeraného vyjadrovania sa. Táto oblasť je  bohatým zdrojom poznatkov a vedomostí o reči, 

prispieva k rozvoju všetkých významných predpokladov vývinu gramotnosti (rozvíja 

počúvanie a porozumenie čítaného textu, chápanie významu a funkcií písanej reči, 

uvedomovanie si vzťahu medzi hovorenou a písanou podobou jazyka) .  Je dôležitým zdrojom 

pozitívnych zážitkov a skúseností, podporujúcich motiváciu, záujem a vzťah k písanej 

kultúre, vzdelávaniu a učeniu. Vzdelávacie štandardy v tejto vzdelávacej oblasti sa členia na 

dve časti.  

Prvá časť sa týka hovorenej reči, ktorú tvoria tri podoblasti: 

1. Požiadavky na artikuláciu a výslovnosť  

2.  Gramatickú správnosť  

3. Spisovnosť hovorenej reči  

 

 Druhá časť: 

1.  Význam a funkcia písanej reči  a jej rozličných žánrov: 

-  Výkonové štandardy v tejto časti sú členené do štyroch podoblastí, zameraných na 

chápanie funkcií písanej reči ,  

- Porozumenie explicitného  a implicitného významu textu,  

-  znalosť žánrov a jazykových prostriedkov písanej reči  

2.  získavanie skúseností, vedomostí a schopností týkajúcich sa formálnych charakteristík 

písanej reči a písanej kultúry.  

Podoblasti je  potrebné chápať, rozvíjať, posudzovať a hodnotiť vo vzájomných súvislostiach, 

prepojení, v kontexte jazyka, jeho zmysluplného používania v procese každodennej sociálnej 

komunikácie a jazykových hier. 

Dieťa poznáva, ako ich účelne využívať v každodennom živote a nad obsahmi uvažuje, snaží 

sa ich hodnotiť z pohľadu toho, či zodpovedajú jeho skúsenosti a tomu, čo už vie 

Cieľavedomé využívanie textov v kontexte širokého spektra vzdelávacích obsahov už v 

predškolskom veku dôležitým predpokladom rozvíjania kultúrnej gramotnosti, chápania 

vzdelávacej funkcie písanej reči, utvárania čitateľských návykov a predstáv o podstate a 

povahe vzdelávania.  

 

 Matematika a práca s informáciami  
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Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami je poskytnúť 

základy matematických a informatických poznatkov a zručností, pomocou ktorých sa ďalej 

rozvíja matematické myslenie a matematické kompetencie nevyhnutné pre vzdelávanie na 

vyšších stupňoch vzdelávania. Začína rozvíjať logické myslenie dieťaťa, chápanie čísel 

a jednoduchých operácií s nimi, ako aj algoritmické myslenie. V rámci rozvoja geometrických 

predstáv sa požiadavky na výkon detí sústreďujú na orientáciu v priestore, poznávanie 

geometrických útvarov a na zoznamovanie sa s problematikou merania dĺžky. 

Vzdelávacie štandardy sú koncipované do štyroch podoblastí1: Čísla a vzťahy, Geometria 

a meranie, Logika, Práca s informáciami. 

Podoblasť Čísla a vzťahy sa týka predovšetkým zisťovania počtu predmetov v skupine 

a riešenia jednoduchých úloh súvisiacich s počtom.  

Podoblasť Geometria a meranie sa zameriava na orientáciu v priestore a rovine, deti sa v nej 

zoznamujú s najjednoduchšími geometrickými útvarmi a ich porovnávaním a meraním. 

Podoblasť Logika je malým úvodom do logiky. Deti sa stretávajú s pravdivými 

a nepravdivými tvrdeniami, s jednoduchými postupnosťami a riešia jednoduché úlohy na 

vytváranie skupín a triedenie. 

Podoblasť Práca s informáciami je úvodom do práce podľa návodu prostredníctvom 

digitálnych hračiek a hier. 

 Zámerom tejto vzdelávacej oblasti je  dosiahnuť, aby dieťa postupne viac a samostatnejšie 

tvorilo, objavovalo, orientovalo sa vo svete definovaním či porovnávaním množstva 

a frekvencií, získalo citlivosť pre zhrnutie reality prostredníctvom tvrdení (pravdivých 

a nepravdivých) a argumentovalo.  

 

 Človek a príroda  

 Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Človek a príroda je počiatočný rozvoj prírodovednej 

gramotnosti. Úlohou učiteľky je viesť deti k vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o predmetoch, 

javoch a situáciách určených vzdelávacími štandardmi tak, aby malo každé dieťa možnosť 

vyjadriť svoju predstavu a prostredníctvom premyslených podnetov učiteľky ju meniť 

a zdokonaľovať.  

 Priebeh výchovno-vzdelávacích činností je postavený na podnetných, stimulujúcich 

situáciách, ktoré vzbudzujú u detí snahu poznávať prírodné reálie.  Súčasťou rozvíjania 
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prírodovednej gramotnosti je rozvíjanie špecifických spôsobilostí, ktoré dieťaťu dávajú 

nástroje na zorientovanie sa v nových poznávacích situáciách, pomáhajú mu systematizovať 

skúsenosť a vytvárať zmysluplné poznanie o fungovaní sveta.  

Medzi prírodovedné spôsobilosti, ktoré je možné v predškolskom veku rozvíjať, patrí 

pozorovanie (cieľavedomé získavanie nových informácií z prostredia), kategorizovanie 

(porovnávanie a triedenie na základe cieleného pozorovania) a empirická komunikácia 

(vyjadrená argumentáciou, vlastnou skúsenosťou). Potrebné je venovať sa aj tvorbe detských 

otázok a spôsobu, akým sa snažia na ne hľadať odpoveď.  

Táto vzdelávacia oblasť sa člení do nasledujúcich podoblastí: Vnímanie prírody, Rastliny, 

Živočíchy, Človek, Neživá príroda, Prírodné javy. 

Podoblasti Vnímanie prírody a Prírodné javy majú všeobecnejší charakter, všetky ostatné sú 

zamerané na tradičné objekty prírodovedného poznávania. V každej z podoblastí sa smeruje 

k jednoduchým biologickým klasifikáciám, vo všetkých prípadoch sa zdôrazňujú postupy 

a procesy empirického prírodovedného poznávania. 

 

 Človek a spoločnosť  

Cieľom vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť je viesť dieťa k základnej orientácii 

v blízkom spoločenskom prostredí - v jeho časových, priestorových, sociálnych, 

medziľudských vzťahoch. Táto oblasť je zameraná na poznávanie spoločenského prostredia 

a na prosociálnu výchovu. Pri poznávaní spoločenského prostredia sa dôraz kladie na 

zoznámenie sa s blízkym a vzdialenejším prostredím na základe geografických a historických 

prvkov pomocou pozorovania a zdieľania zážitkov a skúseností detí.  

Podoblasť orientácia v čase je zameraná na oboznámenie sa s režimom dňa, kde sa deti učia 

spoznávať časové úseky dňa. Učia sa rozlišovať časové vzťahy týždňa, mesiaca a roka.  

V podoblasti orientácia v okolí, geografia okolia, história okolia a národné povedomie sa 

deti sústreďujú na poznávanie a orientovanie sa v okolí prostredníctvom dominánt obce, 

miesta, v ktorom deti žijú. Oboznamujú sa s kultúrou a spoločenským dianím v regióne či 

vlasti. Spoznávajú inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v obci či blízkom meste. Oboznámia sa aj 

s hlavným mestom SR.  

Dopravná výchova je zameraná na poznávanie pravidiel cestnej premávky a dopravných 

pravidiel, osvojenie si povinnosti používať reflexné a ochranné prvky.  

Prosociálna výchova sa orientuje na  rozvíjanie žiaducich osobnostných charakteristík 

dieťaťa.  
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Podoblasť ľudia v blízkom a širšom okolí je zameraná na utváranie identity dieťaťa na 

základe rodinných väzieb. 

Podoblasť základy etikety sa sústreďuje na osvojovanie si kultivovaného správania 

s dodržiavaním základných pravidiel slušnosti. 

Podoblasť ľudské vlastnosti a emócie je zameraná na vnímanie a rozoznávanie pozitívnych 

a negatívnych emócií a vlastností u seba a u druhých osôb. 

Podoblasť prosociálne správanie utvára predpoklady pre prosociálne cítenie a správanie detí, 

pre uplatňovanie vďačnosti, pomoci, obdarovania, delenia. Prosociálna výchova smeruje 

k vytvoreniu si sebaobrazu a k získaniu sebaúcty dieťaťa. Hlavnými modelmi sú  

napodobňovanie modelov pozitívneho etického správania, rolová hra a zážitkové učenie.  

 

 Človek a svet práce  

 Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Človek a svet práce je utváranie a rozvíjanie 

základných zručností dieťaťa zvládať úkony bežného dňa a zručností pri používaní nástrojov 

potrebných v bežnom živote, pričom sa dôraz kladie na rozvíjanie tých, ktoré sú v rámci 

vývinového hľadiska pre dieťa dôležité; napríklad vytvára grafomotorické predispozície, 

lepšie zvláda sebaobslužné činnosti, zvláda bežné úkony v domácnosti  

Významnú súčasť vzdelávacieho obsahu tvorí rozvíjanie elementárneho technického 

myslenia. Dieťa spoznáva vlastnosti materiálov a učí sa využívať to, čo o materiáloch vie. 

Aby bolo v technických zadaniach dieťa úspešné, musí byť vnímavé voči prostrediu, 

pozorovať vlastnosti predmetov, pokusom a omylom skúšať rôzne riešenia, tvorivo 

pristupovať k využívaniu dostupných materiálov a nástrojov.  

Obsah tejto vzdelávacej oblasti sa člení do piatich podoblastí: Materiály a ich vlastnosti, 

Konštruovanie, Užívateľské zručnosti,  Technológie výroby, Remeslá a profesie. Všetky tieto 

podoblasti predstavujú štruktúrovanú propedeutiku technickej gramotnosti a s ňou súvisiacich 

zručností včítane úvodu do sveta práce, pracovných činností a pracovného étosu. 

Podoblasti Vnímanie prírody a Prírodné javy majú všeobecnejší charakter, všetky ostatné sú 

zamerané na tradičné objekty prírodovedného poznávania. V každej z podoblastí sa smeruje 

k jednoduchým biologickým klasifikáciám, vo všetkých prípadoch sa zdôrazňujú postupy 

a procesy empirického prírodovedného poznávania. 

 

 Umenie a kultúra  
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Vzdelávacia oblasť má dve základné časti – hudobnú výchovu a výtvarnú výchovu. 

 

Hudobná výchova 

Hlavným cieľom hudobnej výchovy je rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti 

a návyky detí predškolského veku, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie plnohodnotné 

zmocňovanie sa hudby. 

 Podoblasť Rytmické činnosti vychádza z poznania, že deti rytmus prežívajú 

najprirodzenejšie prostredníctvom rytmizovaného slova a následne ho prenášajú do podoby 

elementárneho pohybu a hry na telo. Vytvára sa tu priestor pre osobnú skúsenosť 

s rytmizáciou v podobe: rytmizácie riekaniek, slov a slovných spojení, rytmických 

dialogických hier, čo je východiskom aj pre vytváranie rytmických sprievodov k piesňam či 

riekankám.   

Podoblasť Vokálne činnosti zdôrazňuje nielen spievanie vhodných a pre detského interpreta 

primeraných piesní (ľudové piesne, piesne vytvorené pre potreby výchovy dieťaťa, populárne 

piesne pre deti), ale aj prácu s detským hlasom prostredníctvom hlasových a dychových 

cvičení a hier s hlasom a dychom. Hry s hlasom a dychom považujeme za jeden z 

prostriedkov rozvíjania vokálnych kompetencií a odstraňovania nespevnosti detí.  

 

 Zdravie a pohyb   

Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb je poskytovať základné informácie 

súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení a iných aktivít 

viesť dieťa k osvojeniu a zdokonaľovaniu pohybových schopností, zručností 

a samoobslužných činností.  

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb je zameraná na pohyb ako prostriedok upevňovania 

zdravia a podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí 

predškolského veku. Dôležitou súčasťou tejto oblasti sú i základné hygienické návyky a  

sebaobslužné činnosti.  

Vo väzbe na uvedený cieľ je vzdelávacia oblasť štruktúrovaná do troch podoblastí: 

 Zdravie a zdravý životný štýl; Hygiena a sebaobslužné činnosti; Pohyb a telesná zdatnosť. 

Podoblasť Zdravie a zdravý životný štýl je zameraná najmä na pochopenie významu zdravia 

pre človeka, podporu zdravia, pochopenie významu pohybu pre zdravie a načrtnutie hlavných 

charakteristík zdravého životného štýlu. 
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 Podoblasť Hygiena a sebaobslužné činnosti sa venuje dodržiavaniu hygienických zásad 

a osvojovaniu si základných hygienických návykov, pozornosť je venovaná i základným 

sebaobslužným činnostiam ako sú obliekanie, vyzliekanie, obúvanie. 

V podoblasti Pohyb a telesná zdatnosť sú prezentované telesné cvičenia zohľadňujúce 

špecifiká, ktoré sú predpokladom pre ich ďalší motorický vývin.  

Súčasťou vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb sú i sezónne aktivity a výcviky, ktoré sa 

realizujú v súlade s podmienkami danej materskej školy.  

 

Mesačné rozvrhnutie vzdelávacích oblastí:  

Odporúčané rozvrhnutie vzdelávacích oblastí s časovou frekvenciou na jeden mesiac 

 
Dopoludňajšie cielené 

vzdelávacie aktivity 

Popoludňajšie cielené 

vzdelávacie aktivity 

Jazyk a komunikácia 6 Disponibilné pre MŠ 

Matematika a práca s 

informáciami 
6 

Disponibilné pre MŠ 

Človek a príroda 4 Disponibilné pre MŠ 

Umenie a kultúra 6 Disponibilné pre MŠ 

Človek a spoločnosť, 

Človek a svet práce 
4 

Disponibilné pre MŠ 

Zdravie a pohyb 4 Disponibilné pre MŠ 

 

6.2  Obsahové celky učebných osnov školského vzdelávacieho programu 

Obsah učebných osnov je v školskom vzdelávacom programe rozpracovaný do 10 

obsahových celkov, ktoré sa realizujú v priebehu desiatich mesiacov školského roka. 

Obsahové celky:  

1. Vitajte v MŠ  

2. Farebná jeseň  

3. Moje telo 

4. Čaro Vianoc  

5. Pani Zima  

6. Február, čo má smiešnu tvár  
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7. Kniha – môj priateľ  

8. Čarovná jar  

9. S láskou 

10. Letnou krajinou 

 Jednotlivé obsahové celky sa delia na témy, ktoré sú odporúčané, s možnosťou 

prispôsobenia aktuálnemu kalendáru v danom roku či rešpektovaniu aktuálnej situácie, 

možností a potreby detí a učiteliek. Jednotlivé témy je možné zlúčiť, prípadne meniť ich 

poradie z dôvodu využitia učebných pomôcok.  Materská škola stanovila jednotné týždenné 

plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti. Učiteľky v triede plánujú spoločne, samostatne si 

každá učiteľka volí aktivity, formy, metódy a prostriedky svojej výchovno-vzdelávacej 

činnosti.  

  Interné týždenné plány sú koncipované tak, aby tvorili ucelenú štruktúru obsahu 

vzdelávania.   
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VITAJTE V MATERSKEJ ŠKOLE- SEPTEMBER 
Charakteristika obsahového celku 

 Cieľom obsahového celku je zjednotiť detský kolektív pri nástupe do materskej školy, pomôcť 

deťom novým zadaptovať sa na nové prostredie prostredníctvom hier a aktivít. Primeraným 

a zrozumiteľným spôsobom zoznamovať deti s pravidlami správania, hlavne vo vzťahu 

k druhým deťom, aby deti získali pocit slobody a spolupatričnosti v triede, aby sa zoznámili 

s prostredím školy a s personálom, ktorý bude starať sa o ich potreby, rozvíjať sociálnu citlivosť 

k iným ľuďom a komunikačné kompetencie jasného, zrozumiteľného a plynulého vyjadrovania 

sa.  

 

                                                                   Vzdelávacie štandardy 

 

Človek a spoločnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režim dňa 

- Opíše režim dňa 

Orientácia v okolí 

- Opisuje interiér materskej školy alebo inej známej 

budovy 

- Uvedie adresu svojho bydliska 

- Opisuje známe trasy na základe orientačných bodov 

Ľudia v blízkom a širšom okolí 

- Oslovuje menom rovesníkov v triede 

- Pozná mená učiteliek v triede 

- Predstaví sa deťom i dospelým 

- Nadviaže adekvátny sociálny kontakt (verbálny 

i neverbálny) 

S inými osobami – deťmi i dospelými 

Základné etikety 

- Odzdraví primerane akceptujúc osobu, s ktorou sa 

zdraví 

Prosociálne správanie 

- Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje 

- Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky 

prijateľným spôsobom 

- Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné 

povinnosti 

Ostatné voliteľné učiteľkou 
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Človek a svet práce 

 

 

Umenie a kultúra HV 

A VV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravie a pohyb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úplne voliteľné učiteľkou 

 

 

Hudobná výchova 

Vokálne činnosti 

- Spieva piesne a riekanky 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

Výtvarná výchova 

Výtvarné činnosti s farbou 

- Farbami vyjadrí pocit 

  Ostatné voliteľné učiteľkou 

Spontánny výtvarný prejav 

- Výtvarne vyjadruje svoje pocity 

Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

 

Hygiena a sebaobslužné činnosti 

- Ovláda základné sebaobslužné činnosti 

- Udržiava poriadok vo svojom okolí 

Ostatné voliteľné učiteľkou 

Odporúčané stratégie 

výchovno –  

vzdelávacej činnosti 

Odporúčané metódy 

 VVČ 

Odporúčané učebné  

zdroje 

 

Viď príloha 
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FAREBNÁ JESEŇ- OKTÓBER 

Charakteristika obsahového celku 

Cieľom obsahového celku je charakterizovať ročné obdobie – jeseň a vytvárať pozitívny vzťah 

k prírodnému  prostrediu. Zároveň sa budeme zameriavať na premeny v prírode v ročnom 

období jeseň, poznávať živú prírodu, vytvárať priame  a autentické skúsenosti a jej ochrany. 

Budeme podporovať komunikačné schopnosti pri aplikovaní poznatkov z prírody. 

Vzdelávacie štandardy 

Jazyk a komunikácia  

 

Matematika a práca 

s informáciami 

 

Človek a príroda 

 

 

 

 

 

 

Človek a spoločnosť 

 

 

 

 

Umenie a kultúra HV a VV 

 

- Úplne voliteľné učiteľkou 

 

- Úplne voliteľné učiteľkou 

 

 

       -    Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia 

- Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikačných 

znakov, 

- Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše, 

- Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

 

        - Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, 

lúka,      

           potok, rieka, jazero. 

- Pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu, napr. 

rieka, ktorá pretéká cez daný región, pohorie či 

vodnú plochu. 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 



21 
 

 

 

 

Zdravie a pohyb 

 

Hudobná výchova 

- Úplne voliteľné učiteľkou 

Výtvarná výchova 

- Úplne voliteľné učiteľkou 

 

 

- Dodržiava pravidlá pri pohybových hrách, 

- Má osvojené základné hygienické návyky, 

Ostatné voliteľné učiteľkou 

Odporúčané stratégie 

výchovno – vzdelávacej 

činnosti 

Odporúčané metódy 

 VVČ 

Odporúčané učebné zdroje 

 

Viď príloha 
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MOJE TELO – NOVEMBER  

Charakteristika obsahového celku 

Cieľom obsahového celku je naučiť dieťa v procese výchovy a vzdelávania  osvojiť si 

základné poznatky, vedomosti o svojom tele, aby dokázalo mať rado vlastné telo a chrániť si 

ho. Obsahový celok je zameraný na rozvoj poznania ľudského tela a ochrany života a zdravia. 

Pozitívne postoje k svojmu telu deti získavajú v hrových aktivitách, ktoré máme možnosť 

doplniť o pracovné listy k tejto problematike. Pracovné listy k téme ponúkajú úlohy a 

cvičenia, ktoré napomáhajú dieťaťu: 

- Vnímať, poznávať stavbu ľudského tela, 

- Pomenovať jednotlivé orgány, 

- Vybrať si zdravé potraviny. 

Zameriame sa aj na základné poznatky nevyhnutné pre zdravý spôsob života. 

Vzdelávacie štandardy 

Jazyk a komunikácia  

 

Matematika a práca 

s informáciami 

 

Človek a príroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Úplne voliteľné učiteľkou 

 

- Úplne voliteľné učiteľkou 

 

 

 

- Opíše ľudské telo v základných anatomických 

kategóriách – hlavička, obočie, ústa, zuby, jazyk 

a pod. 

- Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela, 

dýchanie, trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové 

vnímanie. 

- Opíše jednoduchú prevenciu prenesení infekčného 

ochorenia – nekýcham na druhého a vzniku zubného 

kazu – čistím si zuby. 

- Opíše ľudské telo v základných anatomických 

kategóriách – hlavička, obočie, ústa, zuby, jazyk 

a pod 
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Človek a spoločnosť 

 

 

Umenie a kultúra HV a VV 

 

 

Zdravie a pohyb 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

      

     -   Úplne voliteľné učiteľkou 

 

Hudobná výchova 

- Úplne voliteľné učiteľkou 

Výtvarná výchova 

- Úplne voliteľné učiteľkou 

-   Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie člověka, 

-  Udržiava poriadok vo svojom okolí 

Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

  

Odporúčané stratégie 

výchovno – vzdelávacej 

činnosti 

Odporúčané metódy 

 VVČ 

Odporúčané učebné zdroje 

 

Viď príloha 
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ČARO VIANOC- DECEMBER 

Charakteristika obsahového celku 

Čaro Vianoc sa zameriava na prežívanie radosti, uspokojenie z umeleckých činností a 

spoločne vytvorených predmetov. Vytvára priestor na sebavyjadrenie dieťaťa 

prostredníctvom rôznych foriem umenia, hľadania a uvedomovania si jeho vlastného 

tvorivého potenciálu k rozvíjaniu kultivovaného estetického a umeleckého prejavu. Všetky 

činnosti smerujú k spoločnému zážitku a nesú  sa vo sviatočnej atmosfére a duchu Vianoc. 

Zámerom je podporiť u detí osvojenie si kultivovaného správania s dodržiavaním základných 

pravidiel slušnosti, vnímanie a rozoznávanie pozitívnych i negatívnych emócií a vlastností u 

seba a druhých osôb. Chceme deti pripraviť na život v spoločnosti v duchu porozumenia, 

tolerancie a priateľstva medzi ľuďmi, národmi, národnostnými, etnickými aj náboženskými 

skupinami. 

Vzdelávacie štandardy 

Jazyk a komunikácia  

 

 

 

Matematika a práca 

s informáciami 

 

Človek a príroda 

 

 

Človek a spoločnosť 

 

 

 

 

 

-  Znalosť žánrov a jazykových prostriedkov písanej reči 

- Vie primeranie vysvetliť rozdiel medzi fikciou 

a skutočnými príbehmi zo života 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

- Úplne voliteľné učiteľkou 

 

 

- Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich 

fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania 

Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

       -     Ľudské vlastnosti a emócie, 

- Identifikuje pozitívne ľudské vlastnosti, 

- Obdarí iných, 

- Uvedie príklady tradičnej regionálnej kultúry. 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 
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Človek a svet práce 

 

 

 

Umenie a kultúra HV a VV 

 

 

 

Zdravie a pohyb 

 

-    Užívateľské zručnosti, 

- Vhodne používa náradie a nástroje pri príprave, 

úprave predmetu a materiálu. 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

Výtvarná výchova 

- Úplne voliteľné učiteľkou 

Hudobná výchova 

- Úplne voliteľné učiteľkou 

        

 -      Úplne voliteľné učiteľkou 

Odporúčané stratégie  

výchovno – vzdelávacej 

činnosti 

Odporúčané metódy 

 VVČ 

Odporúčané učebné zdroje 

 

Viď príloha 
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PANI ZIMA - JANUÁR 

Charakteristika obsahového celku 

.Cieľom obsahového celku je na elementárnej úrovni postupne chápať príčinné súvislosti 

prírodných a spoločenských javov. Prostredníctvom pohybových aktivít a hier so snehom deti 

priamym pozorovaním a skúmaním objavujú základné zákonitosti fyzikálnych a prírodných 

javov. Utvárame pozitívny vzťah detí k pohybu na čerstvom vzduchu v chladnejšom počasí 

prostredníctvom hier so snehom a sezónnych športov. Ďalej u detí budeme rozvíjať spontánny 

záujem o život zvierat a vtákov v zime, poukázať na nedostatok potravy v tomto ročnom 

období. Deti sa oboznámia so starostlivosťou  ľudí a poľovníkov o zvieratá počas zimného 

obdobia. 

Vzdelávacie štandardy 

Jazyk a komunikácia  

 

Matematika a práca 

s informáciami 

 

Človek a príroda 

 

 

 

 

 

Človek a spoločnosť 

 

Človek a svet práce 

Umenie a kultúra HV a VV 

 

 

Úplne voliteľné učiteľkou 

 

Úplne voliteľné učiteľkou 

 

 

 

- Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov 

- Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy 

- Identifikuje rôznorodosť spôsobu života 

živočíchov 

Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

 

- Úplne voliteľné učiteľkou 

 

      -       Úplne voliteľné učiteľkou 

 

       -     Úplne voliteľné učiteľkou 
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Zdravie a pohyb 

 

 

 

 

-   Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka 

-    Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie. 

  -  Sezónne aktivity a kurzy. 

Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

 

 

Odporúčané stratégie  

výchovno – vzdelávacej činnosti 

Odporúčané metódy 

 VVČ 

Odporúčané učebné zdroje 

 

Viď príloha 
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PANI ZIMA - JANUÁR 

Charakteristika obsahového celku 

.Cieľom obsahového celku je na elementárnej úrovni postupne chápať príčinné súvislosti 

prírodných a spoločenských javov. Prostredníctvom pohybových aktivít a hier so snehom deti 

priamym pozorovaním a skúmaním objavujú základné zákonitosti fyzikálnych a prírodných 

javov. Utvárame pozitívny vzťah detí k pohybu na čerstvom vzduchu v chladnejšom počasí 

prostredníctvom hier so snehom a sezónnych športov. Ďalej u detí budeme rozvíjať spontánny 

záujem o život zvierat a vtákov v zime, poukázať na nedostatok potravy v tomto ročnom 

období. Deti sa oboznámia so starostlivosťou  ľudí a poľovníkov o zvieratá počas zimného 

obdobia. 

Vzdelávacie štandardy 

Jazyk a komunikácia  

 

Matematika a práca 

s informáciami 

 

Človek a príroda 

 

 

 

 

 

Človek a spoločnosť 

 

Človek a svet práce 

Umenie a kultúra HV a VV 

 

 

Úplne voliteľné učiteľkou 

 

Úplne voliteľné učiteľkou 

 

 

 

- Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov 

- Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy 

- Identifikuje rôznorodosť spôsobu života 

živočíchov 

Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

 

- Úplne voliteľné učiteľkou 

 

      -       Úplne voliteľné učiteľkou 

 

       -     Úplne voliteľné učiteľkou 
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Zdravie a pohyb 

 

 

 

 

-   Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka 

-    Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie. 

  -  Sezónne aktivity a kurzy. 

Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

 

 

Odporúčané stratégie  

výchovno – vzdelávacej činnosti 

Odporúčané metódy 

 VVČ 

Odporúčané učebné zdroje 

 

Viď príloha 
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                                FEBRUÁR, ČO MÁ  SMIEŠNU TVÁR 

Charakteristika obsahového celku 

Obsahový celok ,,Čo má smiešnu tvár“ sa zameriava na prežívanie radosti, uspokojenie 

z umeleckej činnosti, spoločne vytvorených a zdieľaných produktov. Vytvára priestor pre 

sebavyjadrenie dieťaťa prostredníctvom rôznych foriem umenia, hľadanie a uvedomovanie si 

jeho vlastného tvorivého potenciálu, utváranie povedomia o tradíciách našej kultúry. Na 

základe pozorovania pracovných profesií vedia deti napodobniť a opísať prácu a pracovné 

činnosti niektorých ľudí v najbližšom okolí,  uvedomujú si užitočnosť ich práce a výsledky.  

Vzdelávacie štandardy 

Jazyk a komunikácia  

 

 

 

Matematika a práca 

s informáciami 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a príroda 

 

Človek a spoločnosť 

 

 

 

- Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré 

pozná 

- Aktívne a spontánne nadvazuje rečový kontakt 

s inými osobami- deťmi, dospelými. 

 Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

- Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu 

s daným počtom, 

- Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe 

osobných predpokladov, 

- Rozhodne, či daný objekt má – nemá danú 

vlastnosť, 

- Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty 

s danou vlastnosťou – tvar, veľkosť, materiál. 

- Roztriedi objekty v skupine na základe určenej 

vlastnosti – veľkosť, farba 

Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

- Úplne voliteľné učiteľkou 

 

      -       Dokončuje individuálnu alebo skupinovú 

činnosť, 
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Človek a svet práce 

 

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra HV a VV 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravie a pohyb 

- Sústredí sa na činnosť na základe vôľových 

vlastností 

- Rozlišuje dobré a zlé správanie, správa sa 

priateľsky k deťom i dospelým 

Ostatné  voliteľné učiteľkou 

 

 

- Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie 

predmetu, 

- Opisuje predmety a ich vlastnosti, 

- Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho 

účel, 

- Pozná niektoré tradičné remeslá -tehliarstvo...    

- Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií 

– lekár, šofér... 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

- Realizuje rytmický sprievod k riekankám 

a piesňam, 

 

- Spieva piesne a riekanky, 

 

- Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne 

a spev učiteľky 

 

- Využíva jednoduché tanečné prvky v 

choreografiách 

 

      -       Hravo experimentuje s farbami a výtvarne 

vyjadruje  

               svoje pocity 

               Ostatné voliteľné učiteľkou 

- Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie, 
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- Ovláda základné sebaobslužné činnosti, 

- Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania, 

používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní 

-  Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

 

 

 

 

Odporúčané stratégie výchovno 

– vzdelávacej činnosti 

Odporúčané metódy 

 VVČ 

Odporúčané učebné zdroje 

 

Viď príloha 
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KNIHA – MOJ PRIATEĽ - MAREC 

Charakteristika obsahového celku 

Cieľom obsahového celku je u detí rozvíjať vzťah ku knihe, učiť sa správne orientovať 

v knihách, zaobchádzať s knihami. Úlohou je zoznámiť dieťa s ,, čítaním kresleného príbehu“. 

V obsahovom celku sa budeme zoznamovať s domácim zvieratami a ich mláďatami. Vedieme 

deti , aby vedeli oceniť význam života na dedine a s ním súvisiaci chov a úžitok domácich 

zvierat. Zároveň priblížiť deťom život a vlastnosti zvierat. Osvojovať si spojitosti medzi 

rastlinnou a živočíšnou ríšou. 

Vzdelávacie štandardy 

Jazyk a komunikácia  

 

 

 

 

 

 

Matematika a práca 

s informáciami 

Človek a príroda 

 

 

 

 

 

Človek a spoločnosť 

 

Človek a svet práce 

Umenie a kultúra HV a VV 

- Pozorovanie explicitného významu textu – slovná 

zásoba 

- Odpovedá na otázky vyplývajúce z testu, 

- Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu, 

- Porozumenie implicitného významu textu, 

- Obsah a zážitky z čítania vyjadruje v kresbe, 

pohybových a dramatických hrách a iných 

činnostiach, 

Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

Úplne voliteľné učiteľkou 

 

       -   Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše 

 

        -  Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše – rozlišuje  

            lesné, domáce a vodné živočíchy 

           Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

-           Úplne voliteľné učiteľkou 
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Zdravie a pohyb  

- Úplne voliteľné učiteľkou 

- Úplne voliteľné učiteľkou 

      -      Úplne voliteľné učiteľkou 

 

 

Odporúčané stratégie 

výchovno – vzdelávacej 

činnosti 

Odporúčané metódy 

 VVČ 

Odporúčané učebné zdroje 

 

Viď príloha 
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ČAROVNÁ JAR - APRÍL 

Charakteristika obsahového celku 

Cieľom obsahového celku je u detí rozvíjať národné povedomie kultúrnym dedičstvom - 

vynášanie Moreny, Veľká noc. Veľká noc súvisí s utváraním predstavy detí o regionálnych 

ľudových tradíciách a zvykoch podľa miesta bydliska . Súčasťou obsahového celku je i 

oboznamovanie sa detí s dopravnými prostriedkami, dopravnými značkami a základnými 

pravidlami správania sa v cestnej premávke.  

Vzdelávacie štandardy 

Jazyk a komunikácia  

Matematika a práca 

s informáciami 

 

 

  

Človek a príroda 

 

Človek a spoločnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a svet práce 

 

       Úplne voliteľné učiteľkou 

 

-Vymenuje čísla os 1 do 10, tak ako idú za sebou, 

- Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným 

počtom, 

       Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

        Úplne voliteľné učiteľkou 

 

- 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, 

- Vymenuje rôzne druhy dopravných prostriedkov, 

- Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry, 

    Ostatné voliteľné učiteľkou 
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Umenie a kultúra HV a VV 

 

 

 

Zdravie a pohyb 

 

- Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu, 

- Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje ho, 

      Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

    -    Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam, 

    -    Spieva riekanky a piesne, 

    Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

-   Ovláda základné sebaobslužné činnosti, 

-   Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania / desiata, 

obed,    

    olovrant/, používa príbor a dodržiava čistotu pri 

stolovaní, 

   Ostatné voliteľné učiteľkou 

Odporúčané stratégie výchovno 

– vzdelávacej činnosti 

Odporúčané metódy 

 VVČ 

Odporúčané učebné zdroje 

 

Viď príloha 
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S LÁSKOU - MÁJ 

Charakteristika obsahového celku 

Obsahový celok S láskou si deti budú rozvíjať vzťah k mame prostredníctvom básní a piesní, 

vytvoria darček pre svoju mamičku. V obsahovom celku  budú deti spoznávať svoju vlasť a 

nadobúdať autentické cítenie, učiť sa spoznávať podľa mapy, encyklopédií, internetových 

stránok krásy Slovenska – prírodu, mestá, rieky, hrady a zámky. Súčasťou obsahového celku 

je i  skúmanie rozkvitajúcej prírody, jej rastlinného mikrosveta aj sveta neživej prírody. 

Ťažisko je v rozvíjaní prírodovednej gramotnosti u detí, schopností systematického skúmania a 

pozorovania. Poskytuje priestor pre umelecké sebavyjadrenie dieťaťa, citlivé estetické 

vnímanie.  

Vzdelávacie štandardy 

Jazyk a komunikácia  

 

Matematika a práca 

s informáciami 

 

Človek a príroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a spoločnosť 

 

Človek a svet práce 

- Pozná a dodržuje základné pravidlá vedenia 

dialógu, 

Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

           Úplne voliteľné učiteľkou 

 

 

      -       Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše 

- Uvedie niektoré životné prejavy rastlín – klíčenie, 

rast, rozmnožovanie a pod. 

-    na príkladoch opisuje význam pôdy pre rastliny,  

      živočíchy a človeka. 

- Vie, že pôda obsahuje rôzne živé, odumreté a neživé     

    vlastnosti. 

Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

 

- Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, 
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Umenie a kultúra HV a VV 

 

 

 

 

Zdravie a pohyb 

lúka, potok, rieka, jazero 

     -      Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných  

             výrobkov, 

   Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

            Hudobná výchova 

Úplne voliteľné učiteľkou 

Výtvarná výchova 

           Úplne voliteľné učiteľkou 

 

  

   -   Ovláda základné lokomočné pohyby – chôdza, beh, 

skok,  

        lezenie, plazenie, kotúľanie, 

   -   Udržiava poriadok vo svojom okolí, 

   -    Dodržiava pravidlá v pohybových hrách, 

        Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

 

 

Odporúčané stratégie  

výchovno – vzdelávacej 

činnosti 

Odporúčané metódy 

 VVČ 

Odporúčané učebné zdroje 

 

Viď príloha 
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LETNOU KRAJINOU - JÚN 

Charakteristika obsahového celku 

Prostredníctvom obsahového celku Letnou krajinou zameriavame pozornosť detí na chápanie a 

pozorovanie hmyzu, ktorý žije  a ukrýva sa v tráve. Letné obdobie je ideálnym na hry s vodou, 

skúmanie vody ako zaujímavej látky , ale aj ako podmienky života na Zemi. Súčasťou celku je 

i oslava a venovanie pozornosti  k deťom pri príležitosti ich sviatku . Blížiace sa dovolenkové 

obdobie poskytuje široký priestor pre rozšírenie poznania a povedomia detí o vzdialených 

krajinách, exotických zvieratách a cestovaní rôznymi spôsobmi z rôznych dôvodov. 

Vzdelávacie štandardy 

Jazyk a komunikácia  

 

 

Matematika a práca 

s informáciami 

 

 

 

Človek a príroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí 

vzpriamene, vzdialenosť očí od podložky je 

primeraná, 

- Úchop a tlak ceruzky zodpovedá norme, 

Ostatné voliteľné učiteľkou 

- Rozumie pojmom rovnaký, taký istý, iný, odlišný 

a pod. 

- Bez zisťovania počtu pre dve skupiny objektov 

určí, kde je viac a kde menej objektov. 

Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

- Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy 

a človeka, 

Rastliny 

- Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše 

- Uvedie niektoré životné prejavy rastlín – klíčenie, 

rast, rozmnožovanie a pod. 

Neživá príroda 

- na príkladoch opisuje význam pôdy pre rastliny, 

živočíchy a človeka. 

- Vie, že pôda obsahuje rôzne živé, odumreté a neživé 

vlastnosti. 
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Človek a spoločnosť 

 

 

Človek a svet práce 

 

Umenie a kultúra HV a VV 

 

 

 

 

Zdravie a pohyb 

- Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

Geografia okolia 

- Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, 

lúka, potok, rieka, jazero 

Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

Úplne voliteľné učiteľkou 

 

 

Hudobná výchova 

Úplne voliteľné učiteľkou 

Výtvarná výchova 

 Úplne voliteľné učiteľkou 

 

      -    Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa 

pokynov  

            – stoj, drep, kľak, sed, ľah, 

-  Manipuluje s náčiním – hádzanie, chytanie, 

podávanie, odrážanie, preskakovanie aťď. 

Ostatné voliteľné učiteľkou 
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Odporúčané stratégie 

výchovno – vzdelávacej 

činnosti 

Odporúčané metódy 

 VVČ 

Odporúčané učebné zdroje 

 

Viď príloha 

 

7 VYUČOVACÍ JAZYK 

 Vyučovacím jazykom v materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky.  V 

materskej škole sa uskutočňuje výchova v jazyku príslušnej národnostnej menšiny, súčasťou 

výchovno-vzdelávacej činnosti je aj komunikácia v štátnom – slovenskom jazyku.  

 

8 MATERIÁLNO – TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

MATERSKEJ ŠKOLY 

 Prostredie materskej školy má pozitívne vplývať na osobnosť dieťaťa. Ovplyvňuje 

výkonnosť, prípadne unaviteľnosť dieťaťa pri pohybe, hre, učení, práci, vplýva na pocit 

pohody. Prostredie materskej školy, výber zariadenia, nábytku, textílií podlieha 

bezpečnostným  a hygienickým normám. Okrem toho má spĺňať estetické a emocionálne 

kvality.   

  Z hľadiska správneho a harmonického rastu dieťaťa predškolského veku sa snažíme 

zabezpečiť:  

 účelové vybavenie priestoru pre hru a činnosť detí,  

 vhodný výber nábytku, zariadenia, textílií....  

 dodržanie bezpečnostných a hygienických noriem,  

 estetické a emocionálne pôsobenie prostredia,  

 vybavenie hračkami,  
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 dostatočné materiálno-technické vybavenie (didaktická technika, výpočtová technika, 

učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, detská a odborná 

literatúra atď.), 

 vybavenie spotrebným materiálom (materiál na výtvarné, pracovné a grafomotorické 

činnosti),  

 vytváranie podnetného prostredia,  

 priaznivú socio-emocionálnu klímu v triede,  

 priaznivú mikroklímu prostredia materskej školy.  

 Učiteľky vo svojich triedach dbajú o estetickú úpravu a podnetnosť prostredia. Do 

úpravy tohto prostredia aktívne zapájajú aj deti. Materiálno-technické vybavenie postupne 

dopĺňame novými hračkami, didaktickými pomôckami a pracovným materiálom. Pomôcky 

pre deti sú voľne a viditeľne uložené, podporujú a rozširujú vnútornú motiváciu a dávajú 

voľný priechod iniciatíve detí. Triedy sú zariadené nábytkom, ktorý rešpektuje antropologické 

požiadavky. Nábytok je rozmiestnený s ohľadom na potrebu dostatočného priestoru na hry, 

zdravotné cvičenie a odpočinok detí. Usporiadanie tried deťom umožňuje vzájomnú 

komunikáciu pri spoločných činnostiach v hrových skupinách, prístup k hračkám a 

pomôckam, tvoriť podľa vlastných predstáv na základe samostatného rozhodovania sa pri 

výbere činnosti, plánovanie a vytváranie hrového prostredia podľa vlastného zámeru, poznať 

vlastné tempo a uvedomovať si vlastné možnosti, ponechať vlastný výtvor v prostredí.  Hrové 

a pracovné kútiky sa umiestňujú v účelovo vybavenom priestore, ktorý slúži na spontánne hry 

detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu aktivitu. O tematickom zameraní  

a obmieňaní hrových kútikov rozhoduje učiteľka spoločne s deťmi na základe plánovaných 

činností, zámerov a záujmu detí o hrové prostredie. Deťom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami sa snažíme zaistiť materiálno-technické podmienky nevyhnutné pre 

ich  výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

Usporiadanie tried: 

 umožňuje deťom komunikáciu pri spoločných činnostiach v hrových skupinách,  

 uľahčuje dieťaťu voľný styk s najbližším okolím,  

 uľahčuje dieťaťu prístup k hračkám a pomôckam, 

 umožňuje dieťaťu plánovať a vytvárať hrové prostredie podľa vlastného zámeru, 



43 
 

 umožňuje dieťaťu poznať vlastné pracovné tempo a umožniť mu uvedomiť si vlastné 

možnosti,  

 umožňuje dieťaťu ponechať vlastný výtvor v prostredí,   

 umožňuje dieťaťu tvoriť podľa vlastných predstáv na základe samostatného 

rozhodovania sa pri výbere činností,  

 je bezpečné, estetické a funkčné, 

 umožňuje dodržiavanie vopred stanovených pravidiel deťmi a učiteľmi pri ukladaní 

hračiek a pri manipulácii s predmetmi, učebnými pomôckami.   

Vonkajší priestor umožňuje:  

 pohybové činnosti (na náradí, voľné pohybové činnosti),   

 tvorivé, konštrukčné a umelecké činnosti,   

 komunikačné činnosti (nadväzovanie kontaktov),  

 špeciálne činnosti (navodzované alebo vedené učiteľkou). 

 

 

9 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA  

 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia kvality materskej školy sa zameriava na 3 

oblasti hodnotenia:   

1. hodnotenie detí  

2. hodnotenie pedagogických zamestnancov  

3. hodnotenie školy  

8.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

 Cieľom hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov detí je identifikovať úroveň 

zvládnutia danej problematiky, dosiahnutý individuálny pokrok, oblasti vykazujúce 

nedostatky, možnosti ďalšieho rozvoja. Výsledky hodnotenia učiteľkou sú východiskom pre 

úzku spoluprácu s rodičmi v oblasti odbornej konzultácie o výchove a vzdelávaní ich dieťaťa, 

jeho ďalších možnostiach, potrebách, problémoch. O deťoch vedieme pravidelné  písomné 

záznamy formou pedagogickej diagnostiky. Vstupná diagnostika je realizovaná v septembri 
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triednou učiteľkou. Zaznamenaná je v pozorovacom hárku ako charakteristika dieťaťa. 

Pozorovací hárok je vedený počas celej dochádzky dieťaťa do našej materskej školy a 

pravidelne sú doň dopĺňané údaje o aktuálnej rozvojovej úrovni dieťaťa. Priebežnú 

diagnostiku realizujeme  systematicky na základe pozorovania detí, hospitačnou činnosťou, 

analýzou výtvarných prác a iných produktov detí, hodnotením edukačných výsledkov, 

výsledkov detí na súťažiach, vystúpeniach a pod. Na konci školského roka realizujeme 

výstupnú diagnostiku. Výsledky pedagogickej diagnostiky učiteľky navzájom konzultujú, 

konfrontujú svoje poznatky a využívajú ich v ďalšom výchovno-vzdelávacom pôsobení na 

dieťa. Každé dieťa má vytvorené vlastné portfólio, ktoré tvoria pracovné listy, produkty 

výtvarných a pracovných činností, ďalšie materiály podľa individuálneho zváženia učiteľky.   

 Deti  vedieme k sebahodnoteniu, vzájomnému hodnoteniu a k aktívnej účasti na 

riadení výchovno-vzdelávacej činnosti - prosociálne aktivity,  posilňujeme schopnosť 

hodnotenia a autoevalvácie detí - vedieme ich k vlastnej iniciatíve, zodpovednosti, 

samostatnosti,  učíme  ich  rozhodovaciemu  procesu  (riešenie  konfliktov,  sociálne a 

morálne diskusie, hlasovanie - účasť na demokratickom riadení triedy).  Pri hodnotení dieťaťa 

učiteľkou využívame  pozitívne hodnotenie, ktoré má motivačný charakter.   

8.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

 V našej materskej škole sa snažíme realizovať vnútorný systém riadenia kvality, ktorej 

cieľom je dosiahnuť, aby učitelia pravidelne hodnotili svoju vlastnú prácu aj činnosť školy 

ako organizácie. Hodnotíme a analyzujeme aj to, ako vníma našu prácu okolie. Jedným  z 

prostriedkov,  ktorý ovplyvňuje  celý  chod  školy,  je  vnútroškolská kontrola, pretože   

deklaruje   spätnú   väzbu. Musí  preto byť  premyslená,  dôsledná a systematická. 

 najefektívnejším spôsobom hodnotenia kvality práce učiteľov sú hospitácie, jednak 

vzájomné hospitácie učiteľov MŠ aj učiteľov ZŠ (napr. sledovanie procesu adaptácie 

detí na pobyt v MŠ, práca učiteľa, pripravenosť detí do 1. roč. ZŠ, adaptácia detí na 1. 

ročník ZŠ a pod.), jednak hospitácie vedením školy  

 hospitácie vedením školy vykonáva riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky MŠ. V 

hospitačnom zázname uvádzame pozitívne  i negatívne  zistenia,  zovšeobecnenia  z 

hospitácií slúžia k metodickému usmerňovaniu celého kolektívu, 

 podrobne vypracovaný plán vnútroškolskej kontroly a hospitačnej činnosti  je 

súčasťou  plánu práce školy, 
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 hospitačné  záznamy  a záznamy  z vnútroškolskej  kontroly  sú  súčasťou  

dokumentácie materskej školy, 

Ďalšie prostriedky získavania poznatkov o úrovni činnosti pedagogických zamestnancov: 

 pozorovanie, rozhovor,  

 referencie od detí, rodičov, ostatných zamestnancov školy,  

 dosiahnuté edukačné výsledky, 

 výsledky v súťažiach, projektoch,  

 prezentácia školy,  

 analýza detských prác,  

 činnosť pedagogického zamestnanca v oblasti kontinuálneho vzdelávania, 

  plnenie činností nad rámec pracovných úloh.   

 Vnútorný systém kontroly predchádza ročnému hodnoteniu  pedagogických 

zamestnancov. Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa uskutočňuje jedenkrát ročne (na 

konci školského roka). Pedagogického zamestnanca hodnotí jeho priamy nadriadený.  

Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa zameriava na oblasť:   

1. pracovného výkonu: profesijná úroveň, kontakt so žiakmi, efektivita vzdelávacieho procesu 

2. pracovného správania: komunikácia s okolím, profesijný rast a rozvoj   

 Základným výstupom procesu hodnotenia je súbor záznamov zo všetkých 

hodnotiacich rozhovorov, ktoré sú súčasťou dokumentácie školy.  

8.3 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia školy 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  

 plnenie cieľov stanovených v koncepčnom zámere rozvoja školy,  

 plnenie cieľov vyplývajúcich zo školského vzdelávacieho programu,  

 plnenie plánu práce školy,  

 identifikácia oblastí, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a slabých stránok, ako i 

návrhy a opatrenia.   
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10. HODNOTENIE  VÝSLEDKOV  ŠKOLY 

Postavenie školy v našej spoločnosti sa značne zmenilo. Stala sa inštitúciou, ktorá 

poskytuje služby svojim zákazníkom. Vtedy je škola dobrá, ak je zákazník spokojný 

s kvalitou služieb. V školských podmienkach je zákazníkom predovšetkým rodič a dieťa, 

žiak. 

Je nevyhnutné neustále monitorovať stav a úroveň výsledkov organizácie. Účinným 

nástrojom na zistenie stavu je SWOT analýza školy, ktorá sa bude s použitím vhodných 

metód a nástrojov realizovať a vyhodnocovať priebežne. Získaná spätná väzba a jej výsledky 

budú východiskom v procese ďalšieho plánovania. 

Hodnotiteľmi budú zamestnanci, žiaci, rodičia, zriaďovateľ aj verejnosť. 

Možnými témami pre SWOT analýzu budú napríklad: 

 kvalita výchovy a vzdelávania 

 kvalitne vypracované učebné osnovy, vzdelávacie programy, 

 používané vyučovacie metódy a formy, začlenenie alternatívnych foriem 

výchovy a vzdelávania, 

 osobnosť učiteľa, 

 materiálne vybavenie školy, 

 atmosféra školy, pracovná klíma, 

 úroveň učebných pomôcok, 

 spolupráca školy s verejnosťou, s rodičmi 

 administratíva školy, 

 kvalita pedagogického zboru, 

 zloženie žiakov, 

 funkčnosť pedagogickej dokumentácie,  

 výchovné problémy žiakov, 

 spokojnosť učiteľov. 
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PRÍLOHA K UČEBNÝM  OSNOVÁM 

 

1. STRATÉGIE UPLATŇOVANÉ POČAS REALIZÁCIE KAŽDÉHO 

OBSAHOVÉHO CELKU 

- grafomotorické hry a cvičenia, 

- pohybové, zdravotné a relaxačné cvičenia, 

- hudobné hry, 

- výtvarné činnosti: výtvarné vyjadrovanie predstáv, hry s farbou, modelovanie, 

 - vychádzky a pozorovanie okolia, 

- námetové hry,  

- matematické hry,  

- prstové hry, 

- konštruktívne hry, 

- plánovanie činnosti detí, 

- prezeranie kníh a encyklopédií, počúvanie rozprávok a príbehov s porozumením, 

- maľované čítanie, 

- ranný kruh, 

- hry zamerané na citlivosť sluchu a sluchovú diferenciáciu, 

- rozprávanie učiteľky, 

- rozhovor, 

- priame pozorovanie, 

- demonštrovanie učiteľkou, 

- spoločné čítanie, reprodukcia príbehu, 

- tvorba príbehu, 

- dramatizácia tematického príbehu, 

- artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry so slovami, 

- bádateľské aktivity / historické, deskriptívne, experimentálne/, 

- pojmové mapovanie, 

- porovnávacie, induktívne, deduktívne alebo analyticko – syntetické myšlienkové postupy 

riešenia úloh a problémov, 

- tematická diskusia, 

- brainstorming, 

- tvorivá dramatika, 
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- turistická vychádzka 

 

2. UČEBNÉ ZDROJE VYUŽÍVANÉ V KAŽDOM OBSAHOVOM CELKU 

- pracovné listy, 

- didaktické hračky, 

- spevníky a zborníky piesní, 

- výučbové programové softvéry v počítačoch – Výlety šaša Tomáša, Active Inspire, 

- výtvarný materiál, 

- CD, DVD – nosiče /rozprávky, hudobné nahrávky detských ľudových a umelých 

piesní, nahrávky vážnej hudby, relaxačnej hudby/ 

- obrázkový materiál, 

- literárne pomôcky – písaný text, odborná literatúra, rozprávkové knihy, spevníky, 

časopis,  aťď., 

- internetové stránky zamerané na edukáciu, 

- exteriér materskej školy, 

- maňušky, bábiky, rekvizity, paravány, 

- detské hudobné nástroje, 

- športové a telovýchovné náradie a náčinie, 

- plošné geometrické tvary, priestorové geometrické tvary – kocka, guľa, valec, 

- maľované čítanie, 

- interaktívna tabuľa, 

- kalendár počasia, 

- športové ihrisko, 

- školská záhrada, 

- záznamové hárky na bádateľské aktivity, 

- programovateľná včielka Bee Bot, podložka, 

 

3. ODPORÚČANÉ UČEBNÉ ZDROJE 

- karnevalové masky, 

- CD nosič s hudobnými ukážkami rôznych hudobných žánrov, 

- CD nosič s detskými tanečnými nahrávkami, 

- zobrazenie k téme hmyz a rastliny, 
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- detská encyklopédie, 

- dopravné situácie v okolí materskej školy, 

- detská a autorská ľudová literatúra, 

- materiály a predmety zo životného prostredia – gaštany, šípky, žalude,ovocie 

a zelenina, listy zo stromov, 

- odpadový a výtvarný materiál – šípky, tekvice a pod. 

- obrázky zvierat, rastlín, 

- puzzle, 

- robotická včielka Bee Bot, podložka, 

- pracovné listy, 

- model ľudského chrupu, 

- bábka Moreny, 

- veľkonočné  a vianočné pohľadnice a obrázky tradičnej regionálnej kultúry 

- pôvodný materiál: veľkonočné vajíčko, semienka, 

- pexeso, 

- obrázky hospodárskych zvierat, 

- širšie okolie materskej školy  - záhradky domov v okolí, zalesnená časť, 

- atlas sveta, 

- fotografie a obrázky z časopisov -  Vysoké Tatry, Dunaj, Bratislavský hrad... 

- hymna, slovenská zástava, slovenský znak, 

- významné budovy – nemocnica, hasiči, policajti, 

- Mapa, 

- Príprava na besiedku ku Dňu Matiek, Starých občanov, Vianoce, rozlúčka 

s predškolákmi, 

- CD nosič s vianočnými piesňami a koledami, suroviny na pečenie medovníkov, 

cukrová zmes na zdobenie, 

- kostýmy na vianočnú besiedku, 

- vianočný stromček, vianočné ozdoby, 

- záznamové hárky na bádateľské aktivity, 

- symboly pravidiel, 

- fotoaparát na dokumentovanie okolia materskej školy, práce zamestnancov, portréty 

detí, 
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4. ODPORÚČANÉ STRATÉGIE A METÓDY VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI 

- hry na sebapoznávanie, 

- hry 

- hry na sebapoznávanie, 

- hry na utváranie triedneho spoločenstva, 

- metóda lona, tvorba pravidiel hry, 

- argumenty za a proti, 

- symbolické vyjadrovanie spoločenstva, 

- strom priateľstva,  

- vychádzky do okolia,  

- výtvarné a pracovné činnosti v každej téme, 

- hudobno – pohybové činnosti, tanečné, 

- aktívne estetické vnímanie umeleckých diel výtvarného umenia, 

- percepčné počúvanie – počúvanie a estetické hudobné vnímanie rôznych žánrov 

hudby – opera, pop a pod., 

- aktívne vnímanie a prežívanie tanečného umenia – balet, moderný, ľudový a pod., 

- počúvanie a prednes poézie a prózy, 

- tvorba, dokončovanie vlastných príbehov, 

- príprava na karneval, karneval 

- olympiáda, 

- šarkaniáda s rodičmi, 

- zbieranie a určovanie liečivých rastlín, 

- zhotovovanie z prírodnín, odpadového materiálu, 

- pečenie, miešanie ovocných a zeleninových šalátov, 

- tvorivé dielne ,, Svetlonos“ s rodičmi, 

- chuťové, hmatové a čuchové hry, 

- bádateľské aktivity zamerané na poznávanie rôznych krajín a národov, 

- hry s mapou, 

- bádateľské aktivity – experiment – zameraný na rastlinnú a živočíšnu ríšu, 

- vychádzky do okolia, 

- plavecký kurz, 

- námetová hra ,,Na lekárov“ 
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- kreslenie, modelovanie ľudskej a zvieracej postavy,  

- modelovanie ovocia, zeleniny, 

- skladanie puzzle, 

- spoločné vynášanie Moreny, 

- bádateľské aktivity zamerané na pozorovanie premien v prírode, 

- maľovanie veľkonočných vajíčok, 

- tvorba kresleného rodinného albumu, 

- bádateľské aktivity so zameraním na históriu a rôznorodosť slávenia sviatkov 

v rôznych krajinách a rodinách, 

- pečenie medovníkov, 

- spoločná výzdoba interiéru – výtvarné, pracovné činnosti, výzdoba, 

- hry na upevňovanie triedneho spoločenstva, 

- vzájomné obdarúvanie, 

- hry so snehom, 

- sánkovanie, 

- maľovanie a kreslenie do snehu, 

- starostlivosť o vtáky v zime, 

- bádateľské aktivity – napr. pozorovanie procesov premien skupenstiev vody, 

- výtvarné a pracovné činnosti – tvorba fašiangovej výzdoby a masiek. 


