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Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

Poslanie MŠ: Prostredníctvom tvorivo humanistickej výchovy rozvíjať osobnostné kvality dieťaťa 

v poznaní seba samého, sveta ľudí, prírody a kultúry. 

Hlavný cieľ školy: Rozvoj elementárnych základov kompetencií dieťaťa potrebných pre vstup      

do ZŠ, rozvoj jeho individuality a jedinečnosti.  

Čiastkové ciele:  

 rozvíjať a podporovať jedinečnosť dieťaťa, jeho zdravé sebavedomie a sebaistotu 

 rozvíjať a podporovať schopnosti dieťaťa kooperovať v skupine 

 rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom 

 utvárať a rozvíjať u detí environmentálne cítenie a správanie 

 podporovať a rozvíjať nadanie a záujmy každého dieťaťa 

 rozvíjať digitálnu gramotnosť detí  

 pripraviť dieťa na vstup do základnej školy a podporiť vzťah dieťaťa k získavaniu nových 

poznatkov 

 utvárať a rozvíjať u detí úctu, lásku a vzťah k ľudovým zvykom a tradíciám 

 rozvíjať a podporovať u detí toleranciu, poznanie a rešpektovanie rozličných kultúr 

Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu 

Absolvovaním školského vzdelávacieho programu v poslednom roku pred začiatkom plnenia povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole získava dieťa predprimárne vzdelanie.  

Vlastné zameranie školy 

Vízia MŠ: Šťastné dieťa, ktoré je pripravené na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. 

Materská škola je súčasťou základnej školy a nachádza sa v tichom prostredí, v mestskej časti Radvaň. 
Súčasťou materskej školy je novovybudovaný školský dvor, ktorý poskytuje deťom dostatok príležitostí      

na rozvoj pohybových zručností, na realizáciu rôznych edukačných aktivít, ako aj na rozvíjanie                       
a upevňovanie kamarátskych vzťahov. 

Zameranie našej materskej školy je ovplyvnené bohatými historickými a kultúrnymi tradíciami 

nášho mesta a regiónu, rozmanitým prírodným prostredím, hodnotovou orientáciou pedagógov, 

požiadavkami rodičov a prirodzenými potrebami a zákonitosťami vývoja dieťaťa. 

Cieľom nášho koncepčného zámeru rozvoja školy je zamerať sa na zdravý fyzický a psychický vývoj detí,   
na individuálny prístup ku každému dieťaťu, na rozvoj komunikatívnych schopností, na spoluprácu 

s rodinou, základnou školou a širokou verejnosťou. 

Pri plánovaní výchovno-vzdelávacích cieľov vychádzame zo Štátneho vzdelávacieho programu pre 
predprimárne vzdelávanie v materských školách a z Rozvíjajúceho programu výchovy a vzdelávania detí 

s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách. Plníme úlohy vyplývajúce z projektu 

Škola podporujúca zdravie, ktorého cieľom je starostlivosť o zdravie detí a zamestnancov školy, 

zlepšovanie životného prostredia a humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Výchovu a vzdelávanie obohacujeme o prvky environmentálnej výchovy, o prvky regionálnej výchovy, 
prostredníctvom ktorej šírime tradície a kultúrne dedičstvo našich starých rodičov a prvky informačno-

komunikačných technológií.  
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Talent  a  nadanie rozvíjame u detí prostredníctvom záujmového krúžku anglického jazyka.  

Deti majú možnosť zúčastniť sa plaveckého kurzu, lyžiarskeho kurzu, korčuliarskeho kurzu, pobytu v Škole 
v prírode, branno-turistických vychádzok do prírody. 

Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií detí v edukačnom procese uplatňujeme progresívne metódy a formy 
práce, ako je zážitkové učenie, inscenačné a rolové hry, dramatizáciu, tvorivú dramatiku, experimenty, 
pokusy, priame pozorovanie. Vo výchovnom pôsobení uplatňujeme prosociálny výchovný štýl. 

Dĺžka dochádzky a formy vzdelávania 

Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie, v prípade záujmu rodičov poskytuje aj 

poldennú formu výchovy a vzdelávania. Dĺžka dochádzky do materskej školy je spravidla tri roky, 

pohybuje sa podľa rozsahu od nástupu dieťaťa až po plnenie povinnej školskej dochádzky.  

Učebné osnovy 

Učebné osnovy vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele a obsah výchovno-vzdelávacej činnosti. Sú 

spracované vo forme desiatich obsahových celkov. Každý obsahový celok má svoj názov, cieľ, 

obsahuje stručnú charakteristiku základného tématického rámca a témy. Učiteľky si môžu zvoliť 

navrhnuté témy, ktoré rozširujú, zužujú, prehlbujú podľa potrieb detí, alebo vytvárajú úplne nové 

témy v rámci obsahového celku.  

Medzi jednotlivými témami v rámci konkrétneho obsahového celku ale aj medzi ďalšími 

obsahovými celkami a ich témami sú vzájomné vzťahy a súvislosti. Pojmovo aj vzťahovo na seba 

nadväzujú a tým vytvárajú priestor na rozvíjanie poznatkového systému detí a na rozvíjanie 

a upevňovanie ich zručností, návykov a postojov. 

Obsahové celky sa budú realizovať spravidla v priebehu jedného mesiaca, jednotlivé témy spravidla 

v období dvoch týždňov.  

Vzdelávacie štandardy sú spracované v dvoch skupinách: 

1. Vzdelávacie štandardy úzko viazané na obsahové celky, zaradené v obsahových celkoch ako ich pevná 
súčasť.  

2. Vzdelávacie štandardy dosahované priebežnými a bežnými dennými aktivitami bez potreby plánovať ich v 
rámci cielených vzdelávacích aktivít.  

Stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti, učebné zdroje pre deti a učebné zdroje pre 

učiteľa majú odporúčací charakter a poskytujú pedagógom dostatočný priestor na ich výber pri 

plánovaní. Stratégie a učebné zdroje si môžu pedagógovia dopĺňať priebežne v závislosti od 

vzdelávacích potrieb a rozvojovej úrovne detí, ako aj v závislosti od nimi preferovaného, či 

uplatňovaného učebného štýlu. 

Pri plnení učebných osnov budeme využívať skupinové, individuálne a kooperatívne formy 

organizácie výchovy a vzdelávania, budeme využívať prirodzené prostredie tried, telocvičňu, triedu 

na výučbu cudzieho jazyka, areál školského dvora. 

Učebné osnovy budeme plniť počas organizačných foriem dňa, ktoré sú účelne usporiadané             

v Dennom poriadku materskej školy.  
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SEPTEMBER 

OBSAHOVÝ CELOK:  Môj domov. 

TÉMA:  Ja a môj svet.   

               Moje mesto. 

CIEĽ: Utvárať pozitívny vzťah k bezprostrednému                                                 

aj širšiemu spoločenskému prostrediu. 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU: Deti si postupne uvedomia rozdiely medzi 

domovom a MŠ. Postupne poznajú štruktúru rodiny, budú rozlišovať jednotlivých najbližších členov 

rodiny a ich vzájomnú starostlivosť. Oboznámia sa s priestormi a ľuďmi v MŠ. Budú poznávať rôzne 
pracovné činnosti. Postupne si budú osvojovať a uplatňovať návyky kultúrneho správania. 

Prostredníctvom priameho pozorovania, vlastných skúseností a iných edukačných aktivít budú poznávať   

a vedieť pomenovať rôzne významné miesta v tesnej blízkosti domova ale aj miesta a regiónu a krajiny    
v ktorej žijú. U detí budeme utvárať pozitívne postoje k svojmu domovu. 

JAZYK  A  KOMUNIKÁCIA 

Podoblasť Výkonové štandardy 

1.3 
Gramatická správnosť                

a spisovnosť 

Formuluje gramaticky správne jednoduché vety                    

a súvetia. 

2.1.2 
Porozumenie explicitného 

významu textu – slovná zásoba 

Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalostí, 

deja faktov, informácií a i.) 

2.1.3 
Porozumenie implicitného 

významu textu 

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných 
činnostiach. 

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických 

a hudobno-pohybových činnostiach. 

2.2.1 
Koncept tlače a znalosť knižných 
konvencií 

Používa knihu správnym spôsobom. 

2.2.2 
Fonologické procesy                      

a fonologické uvedomovanie 

Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu krátkeho 

literárneho útvaru rytmickým sprievodom. 

2.2.3 
Grafomotorické predpoklady 
písania 

Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia. 

MATEMATIKA  A  PRÁCA  S  INFORMÁCIAMI 

1 Čísla a vzťahy Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou. 

2 Geometria a meranie 

Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou 

slov a slovných spojení hore, dolu, vpredu, vzadu, nad, pod, 

pred, za, medzi, na (čom, kom),         v (čom, kom), vpravo, 
vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka...) 

Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, 

kreslenie obrysov či identifikáciu cesty v obrazci                

(v bludisku, na jednoduchej mape)  

3 Logika 

Rozhodne o pravdivosti ( áno/nie,platí/neplatí) 
jednoduchých tvrdení. 

Rozhodne, či daný objekt má / nemá danú vlastnosť. 

ČLOVEK  A  PRÍRODA 

1 Vnímanie prírody 
Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. 

Odlišuje živé od neživých súčastí prírody. 

2 Rastliny 
Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše - jesenné kvety, 
stromy, kry. 
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3 Živočíchy Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov – vtáky 

ČLOVEK  A SPOLOČNOSŤ 

1 Orientácia v čase 

Opíše režim dňa. 

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

 

2 Orientácia v okolí 

Uvedie adresu svojho bydliska. 

Opisuje známe trasy na základe orientačných bodov. 

Opisuje interiér a exteriér materskej školy alebo inej známej 

budovy. 

5 História okolia 
Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa 
miestnych podmienok ( Radvanský jarmok). 

7 Ľudia v blízkom a širšom okolí 

Predstaví sa deťom a dospelým, oslovuje menom 
rovesníkov v triede, pozná mená učiteliek v triede. 

Vymenuje členov blízkej rodiny, identifikuje príbuzenské 

vzťahy v blízkej rodine. 

 ČLOVEK  A  SVET PRÁCE 

5 Remeslá a profesie 

Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. 

učiteľ, kuchár, upratovačka a pod.). 

Pozná niektoré tradičné remeslá (napr. tehliarstvo, 
hrnčiarstvo, tkáčstvo, prútikárstvo, drotárstvo a pod.). 

UMENIE  A  KULTÚRA – HUDOBNÁ  A  VÝTVARNÁ  VÝCHOVA 

1.1 Rytmické činnosti 
Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 aj 3/4 
takte. 

1.2 Vokálne činnosti Spieva piesne a riekanky. 

1.4 Percepčné činnosti 
Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne                 
a spev učiteľky. 

2.2 
Výtvarné činnosti s tvarom         

v priestore 
Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty. 

2.4 Spontánny výtvarný prejav 
Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete. 

Používa rôzne maliarske nástroje. 

ZDRAVIE  A POHYB 

3 Pohyb a telesná zdatnosť 

Ovláda správnu techniku chôdze a behu. 

Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku. 

Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania. 
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OKTÓBER 

OBSAHOVÝ CELOK:  Haló, tu je ulica. 

TÉMA:  Bezpečnosť na ceste. 
               Dopravné prostriedky. 

CIEĽ: Rozvíjať a uplatňovať základné pravidlá  správania 
sa na ulici. 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU: Prostredníctvom edukačných hier, zážitkového 

učenia a praktických činností sa deti oboznámia s bezpečnostnými pravidlami správania sa na ulici. 
Oboznámia sa so základnými dopravnými značkami, svetelnou signalizáciou a s rôznymi druhmi 

dopravných prostriedkov. V dopravnej hre budú prakticky uplatňovať zásady bezpečného správania sa       

v cestnej premávke podľa všeobecne platných právnych predpisov v roli chodca a cyklistu. 

JAZYK  A KOMUNIKÁCIA 

Podoblasť Výkonové štandardy 

1.2 Artikulácia a výslovnosť 
Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky            

a hláskové skupiny. 

2.1.2 
Porozumenie explicitného 

významu textu – slovná zásoba 
Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. 

2.1.3 
Porozumenie implicitného 

významu textu 

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných 

činnostiach. 

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických 

a hudobno-pohybových činnostiach. 

2.2.1 
Koncept tlače a znalosť knižných 

konvencií 
Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh. 

2.2.2 
Fonologické procesy                      

a fonologické uvedomovanie 

Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu krátkeho 

literárneho útvaru rytmickým sprievodom. 

2.2.3 
Grafomotorické predpoklady 

písania 
Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia. 

MATEMATIKA  A  PRÁCA  S INFORMÁCIAMI 

1 Čísla a vzťahy 
V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov 
v skupine. 

2 Geometria a meranie 

V skupine útvarov identifikuje ( aj hmatom) kruh, štvorec, 

obdĺžnik, trojuholník. 

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. 

Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, 

kreslenie obrysov či identifikáciu cesty v obrazci 

( v bludisku, na jednoduchej mape. 

3 Logika 
Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti 

(napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.). 

 
4 Práca s informáciami 

Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok (podľa 

možností konkrétnej materskej školy), vie kresliť, farebne 

vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať obrázky. 

ČLOVEK  A PRÍRODA 

1 Vnímanie prírody Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. 
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2 Rastliny 

Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše. 

Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých 

úžitkových rastlín a húb. 

Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si 

význam ich konzumácie pre správnu životosprávu. 

5 Neživá príroda Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka. 

ČLOVEK  A SPOLOČNOSŤ 

3 Dopravná výchova 

Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. 

Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov 
cestnej premávky týkajúce sa chodcov. 

Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov. 

Pozná význam vybraných dopravných značiek. 

 ČLOVEK  A  SVET PRÁCE 

2 Konštruovanie Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel. 

5 Remeslá a profesie 
Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. 

policajt, šofér a pod.). 

UMENIE  A  KULTÚRA – HUDOBNÁ  A  VÝTVARNÁ  VÝCHOVA 

1.1 Rytmické činnosti Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam. 

1.2 Vokálne činnosti Spieva piesne a riekanky. 

1.5 Hudobno-pohybové činnosti Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách. 

2.2 
Výtvarné činnosti s tvarom             

v priestore 

Skladá, spája z rôznych materiálov .priestorovú zostavu, 

pomenuje ju. 

2.4 Spontánny výtvarný prejav Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete. 

ZDRAVIE  A POHYB  

1 Zdravie a zdravý životný štýl Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie. 

3 Pohyb a telesná zdatnosť 

Vykonáva tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: 
stoj, drep, kľak, sed, ľah. 

Ovláda správnu techniku chôdze a behu. 

Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, 

odrážanie, preskakovanie atď. 
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NOVEMBER 

OBSAHOVÝ CELOK: Čarovná jeseň 

TÉMA: Farby a plody jesene. 

              Zvieratá sa pripravujú na zimu. 

CIEĽ: Rozvíjať kapacitu vnímania konštantných 

             rytmov prírody. 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU: Prostredníctvom prežívania, pozorovania 

prírodného prostredia meniaceho sa prostredníctvom zmien v počasí sa deti oboznámia so zmenou ročného 
obdobia bohatého na farby. Budú uplatňovať individuálne farebné videnie, rozoznávať a pomenovať farby 

a na základe vlastného pozorovania budú uplatňovať farebnú rozmanitosť vo svojich výtvarných, 

technických a pracovných produktoch. V edukačných aktivitách a činnostiach si deti budú zapájať všetky 
zmysly. Budú poznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny, ich charakteristické znaky, chuť, vôňu, farebnosť a 

využitie pre človeka. Prostredníctvom pohybu v prírode budú vnímať jej krásu a jedinečnosť, budú 

poznávať kríky, stromy, rozlišovať a opisovať prírodné javy ovplyvnené počasím, zaujímať ochranárske 

postoje k prírode. Pochopia, že jeseň je čas oberačiek, zberu úrody a prípravy zásob na zimu, tak u človeka 
ako aj u zvierat. 

JAZYK  A KOMUNIKÁCIA 

Podoblasť Výkonové štandardy 

1.3 
Gramatická správnosť a 
výslovnosť 

Formuluje gramaticky správne jednoduché, rozvité vety       
a súvetia. 

2.1.3 
Porozumenie implicitného 

významu 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. 

2.1.3 
Porozumenie implicitného 
významu textu 

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných 

činnostiach. 

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických 

a hudobno-pohybových činnostiach. 

2.1.4 
Znalosť žánrov a jazykových 

prostriedkov písanej reči 

Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou 

(básničkou) a prozaickými žánrami. 

2.2.2 
Fonologické procesy                      

a fonologické uvedomovanie 
Rozhodne, či sa dve slová rýmujú. 

2.2.3 
Grafomotorické predpoklady 

písania 
Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia.  

MATEMATIKA  A  PRÁCA  S INFORMÁCIAMI 

1 Čísla a vzťahy 

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.  

2 Geometria a meranie 

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...).  

Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou 

slov a slovných spojení hore, dolu, vpredu, vzadu, nad, pod, 

pred, za, medzi, na (čom, kom),  v (čom, kom), vpravo, 
vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka...) 

3 Logika 
Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou 

vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.). 
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4 Práca s informáciami 

Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok (podľa 

možností konkrétnej materskej školy), ktorá simuluje 

pravouhlý pohybv 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. 

 
ČLOVEK  A PRÍRODA 

1 Vnímanie prírody 
Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovateľných 

znakov. 

2 Rastliny 

Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše - stromy, kry. 

Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých 

úžitkových rastlín a húb. 

Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí     

si význam ich konzumácie pre správnu životosprávu. 

3 Živočíchy Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše - lesná zver. 

5 Neživá príroda Uvedie príklady, kde sa v prírode nachádza voda. 

ČLOVEK  A SPOLOČNOSŤ 

4 Geografia okolia 
Pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu, napr. rieku, 
ktorá preteká cez daný región, pohorie či vodnú plochu a 

pod. 

9 Ľudské vlastnosti a emócie 
Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo 
príbehu – pozitívne i negatívne. 

 ČLOVEK  A  SVET PRÁCE 

3 Užívateľské zručnosti Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi. 

4 Technológie výroby 
Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých bežne 

používaných výrobkov. 

UMENIE  A  KULTÚRA – HUDOBNÁ  A  VÝTVARNÁ  VÝCHOVA 

1.2 Vokálne činnosti Spieva piesne a riekanky. 

1.3 Inštrumentálne činnosti 
Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na 

vyjadrenie charakteru, nálady piesne, či skladby. 

1.5 Hudobno-pohybové činnosti Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách. 

2.1 
Výtvarné činnosti s tvarom          

na ploche 
Vystrihuje časti obrázkov. 

2.2 
Výtvarné činnosti s tvarom             

v priestore 
Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty. 

2.3 Výtvarné činnosti s farbou 
Pomenuje základné a zmiešané farby. 

Hravo experimentuje s farbami. 

 
2.5 

Synestézia (medzizmyslové 

vnímanie) 
Reaguje výtvarnými prostriedkami na zmyslové podnety. 
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ZDRAVIE  A POHYB 

1 Zdravie a zdravý životný štýl Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy. 

3 Pohyb a telesná zdatnosť 

Vykonáva tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: 
stoj, drep, kľak, sed, ľah. 

Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania. 

Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, 

odrážanie, preskakovanie atď. 
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DECEMBER 

OBSAHOVÝ CELOK: Čas adventu. 

TÉMA: Mikuláš. 
              Vianoce. 

CIEĽ: Poznávať všeobecne prijaté hodnoty -   
             priateľstvo, solidarita a rodina. 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU: Prostredníctvom emocionálneho prežívania, 

pozorovania, edukačných aktivít a iných činností budú deti poznávať a vedieť charakterizovať sviatky 

Mikuláš a Vianoce. Aktívne sa zúčastnia na ich príprave a oslavách, oboznámia sa s vianočnými zvykmi, 
ktoré boli kedysi a dnes, prostredníctvom vlastných skúseností a zážitkov nás oboznámia s prežívaním 

sviatkov vo svojich vlastných rodinách. Budú tvoriť vianočnú výzdobu, osvoja si vianočné piesne, básne, 

koledy, budú zhotovovať darčeky pre svojich blízkych a kamarátov. Uvedomia si aké je dôležité mať 
okolo seba milujúcich ľudí. 

JAZYK  A  KOMUNIKÁCIA 

Podoblasť Výkonové štandardy 

2.1.2 
Porozumenie explicitného 
významu textu – slovná zásoba 

Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. 

opisom, použitím synonymických výrazov, aj negatívnym 

vymedzením, teda použitím antoným a i.). 

2.1.3 
Porozumenie implicitného 

významu 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. 

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných 
činnostiach. 

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických 

a hudobno-pohybových činnostiach. 

2.1.4 
Znalosť žánrov a jazykových 

prostriedkov písanej reči 

Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fiktívnymi                 

a skutočným  príbehmi zo života. 

2.2.2 
Fonologické procesy                       

a fonologické uvedomovanie 
Rozčlení zvolené slová na slabiky. 

2.2.3 
Grafomotorické predpoklady 

písania 
Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia. 

MATEMATIKA  A  PRÁCA  S  INFORMÁCIAMI 

1 Čísla a vzťahy 

V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla                 

v numerickej postupnosti po číslo 10. 

V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov        

s určeným počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu 

s určeným počtom. 

2 Geometria a meranie 

Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa 
predlohy, pokynov a na danú tému. 

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

3 Logika 

Vytvorí (nakreslí), podľa daného vzoru (do 6 objektov) 
alebo pravidla jednoduchú postupnosť objektov. 

Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti 

(napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.). 

 ČLOVEK  A  PRÍRODA 

1 Vnímanie prírody Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. 
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3 Živočíchy 
Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.  

Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov. 

6 Prírodné javy 

Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich 

fungovania na základe vlastného pozorovania                        

a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie). 

ČLOVEK  A  SPOLOČNOSŤ 

1 Orientácia v čase Správne používa pojmy včera, dnes a zajtra. 

5 História okolia 
Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa 

miestnych podmienok (vianočné zvyky a tradície). 

9 Ľudské vlastnosti a emócie Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti. 

 ČLOVEK  A  SVET PRÁCE 

1 Materiály a ich vlastnosti 
Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní 

objektov alebo pri výrobe jednoduchých nástrojov. 

UMENIE  A  KULTÚRA – HUDOBNÁ  A  VÝTVARNÁ  VÝCHOVA 

1.2 Vokálne činnosti Spieva piesne a riekanky. 

1.4 Percepčné činnosti 
Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, pohybom 
alebo inými umeleckými výrazovými prostriedkami. 

1.6 Hudobno-dramatická činnosť 
Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami 

hudobnej dramatiky. 

2.1 
Výtvarné činnosti s tvarom           
na ploche 

Spája časti obrázkov lepením. 

2.2 
Výtvarné činnosti s tvarom             

v priestore 
Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty. 

2.4 Spontánny výtvarný prejav Používa rôzne maliarske nástroje. 

2.5 
Synestézia (medzizmyslové 

vnímanie) 
Reaguje výtvarnými prostriedkami na zmyslové podnety. 

ZDRAVIE  A POHYB 

1 Zdravie a zdravý životný štýl Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy. 

3 Pohyb a telesná zdatnosť 

Vykonáva základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, 

drep, kľak, sed, ľah. 

Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby 

a tanečné kroky na hudobný sprievod. 

Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na 

jednej nohe. 
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JANUÁR 

OBSAHOVÝ CELOK: Čarovala pani zima. 

TÉMA: Zimné radovánky. 

              Starostlivosť o zdravie. 

CIEĽ: Utvárať pozitívny vzťah k svojmu zdraviu 

             a zdraviu iných. 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU: Deti budú poznávať zimné športy. Prostredníctvom 

pravidelného cvičenia, pravidelného pohybu v rôznych poveternostných podmienkach, pestovaním 
rôznych športov ako je lyžovanie, sánkovanie, bobovanie, klzákovanie, korčuľovanie, budeme viesť deti 

k otužovaniu a k utváraniu pozitívneho vzťahu k športu. Získajú a osvoja si vedomosti a poznatky 

o pravidlách hygieny, ochrane zdravia, ochrane pred úrazmi, nepriaznivými vplyvmi počasie. Deti budú 
vedieť pomenovať a poznať na elementárnej úrovni časti ľudského tela, umiestnenie jednotlivých orgánov, 

získajú poznatky a vedomosti ako sa starať o svoje zdravie, budú postupne chápať význam zdravej výživy 

pre zdravie človeka ako súčasť zdravého životného štýlu. 

JAZYK  A  KOMUNIKÁCIA 

Podoblasť Výkonové štandardy 

1.3 
Gramatická správnosť                

a spisovnosť 

Formuluje gramaticky správne jednoduché, rozvité vety       

a súvetia. 

2.1.3 
Porozumenie implicitného 
významu textu 

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných 

činnostiach. 

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických 

a hudobno-pohybových činnostiach. 

2.1.4 
Znalosť žánrov a jazykových 

prostriedkov písanej reči 

Predvída udalosti deja, zápletku, záver príbehu a opiera sa 

pri tom o poznanie štruktúry rozprávok, príbehov pre deti 
a bájok. 

2.2.1 
Koncept tlače a znalosť knižných 
konvencií 

Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh. 

2.2.2 
Fonologické procesy                      

a fonologické uvedomovanie 
Rozhodne, či sa dve slová rýmujú. 

2.2.3 
Grafomotorické predpoklady 
písania 

Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb dlane    
a prstov. 

MATEMATIKA  A  PRÁCA  S  INFORMÁCIAMI 

1 Čísla a vzťahy 

V obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu určí počet 

predmetov v skupine a  vytvorí skupinu predmetov               

s určeným počtom. 

Pre dve skupiny  určí, kde je viac, kde je menej alebo 

rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v 

skupinách(do 10 prvkov v skupine). 

2 

 

 

 

Geometria a meranie 

 

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

valec. 

Odmeria vzdialenosť a určený rozmer predmetu (v 

skutočnosti aj na obrázku) odhadom a pomocou 

určenej aj zvolenej neštandartnej jednotky (krok, slaň, 

pomocný predmet). Výsledok merania vysloví počtom 

použitých jednotiek merania (v obore do 10). 

3 Logika Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti. 
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ČLOVEK  A  PRÍRODA 

4 

 

Človek 

 

Opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách. 

Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela – 

dýchanie, trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie. 

5 Neživá príroda 
Uvedie príklady javov, v ktorých je možné vnímať 

prítomnosť vzduchu. 

6 Prírodné javy 
Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich 
fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania 

(topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie). 

ČLOVEK  A  SPOLOČNOSŤ 

1 Orientácia v čase Plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach. 

2 Orientácia v okolí 
Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí a účel,    
na ktorý slúžia (napr. obchod, polícia, pošta, lekárska 

ambulancia a iné podľa lokálnych podmienok). 

 ČLOVEK  A  SVET PRÁCE 

5 Remeslá a profesie Pozná základnú pracovnú náplň lekára, trénera a pod. 

UMENIE  A  KULTÚRA – HUDOBNÁ  A  VÝTVARNÁ  VÝCHOVA 

1.2 Vokálne činnosti Spieva piesne a riekanky. 

1.3 Inštrumentálne činnosti 
Zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam       

a riekankám. 

2.2 
Výtvarné činnosti s tvarom            

v priestore 
Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty. 

2.3 Výtvarné činnosti s farbou Ovláda  základy miešania farieb. 

,2.4 Spontánny výtvarný prejav Kreslí postavu. 

ZDRAVIE  A  POHYB 

 

1 

 

Zdravie a zdravý životný štýl 

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 sruhého) a vzniku 

zubného kazu (čistím si zuby). 

3 Pohyb a telesná zdatnosť 

Vykonáva tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: 

stoj, drep, kľak, sed, ľah. 

Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, 

odrážanie, preskakovanie atď. 
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FEBRUÁR 

OBSAHOVÝ CELOK: Zem, naša planéta. 

TÉMA: Živá a neživá príroda. 
              Fašiangy.              

CIEĽ: Utvárať emocionálne bohatý vzťah k prírode, 
             živej i neživej. 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU: Prostredníctvom edukačných aktivít, priameho 

pozorovania, experimentovania a iných činností budú deti poznávať čo je súčasťou živej a neživej prírody. 

Budú manipulovať, skúmať vlastnosti rôznych prírodných materiálov ako je piesok, hlina, voda, ľad. 
Pochopia význam prírody pre ľudí. Deti sa oboznámia s pojmami Slnko, Mesiac a Zem naša planéta, náš 

domov vo vesmíre. U detí budeme utvárať emocionálne bohatý vzťah k Zemi a prírode na nej. Deti sa 

budú aktívne zúčastňovať na príprave a oslave Fašiangov. Prostredníctvom rôznych výtvarných techník si 
zhotovia karnevalové masky, osvoja si básne, riekanky, vyčítanky. 

 JAZYK  A  KOMUNIKÁCIA 

Podoblasť Výkonové štandardy 

1.3 
Gramatická správnosť                    

a spisovnosť 

Formuluje gramaticky správne jednoduché, rozvité vety       

a súvetia. 

2.1.1 Poznávanie funkcií písanej reči 
Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá 

a uvedie jednoduché príklady. 

2.1.2 
Porozumenie explicitného 

významu textu – slovná zásoba 
Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. 

2.1.3 
Porozumenie implicitného 

významu textu 

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných 

činnostiach. 

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických 

a hudobno-pohybových činnostiach. 

2.2.2 
Fonologické procesy                       

a fonologické uvedomovanie 
Rozčlení zvolené slová na slabiky. 

2.2.3 
Grafomotorické predpoklady 

písania 

Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb dlane    

a prstov.  

MATEMATIKA  A  PRÁCA  S  INFORMÁCIAMI 

1 Čísla a vzťahy 
Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu                    

s daným počtom. 

2 

 

Geometria a meranie 

 

Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3  až 4 

predmety. 

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. 

Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník. 

Pri usporiadaní 3 predmetov určí predmet s najväčším 

zvoleným rozmerom. Túto skutočnosť vysloví pomocou 

slov s predponou naj (najdlhší, najkratší, najnižší, najtenší    

a pod.). 

4 Práca s informáciami 

Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, vie 

ovládať digitálne hry či používať digitálne animované 

programy určenépre danú vekovú skupinu a pod.  

 ČLOVEK  A  PRÍRODA 

1 Vnímanie prírody Odlišuje živé od neživých súčastí prírody. 
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5 

 

 

Neživá príroda 

 

Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka. 

Uvedie príklady, kde sa v prírode nachádza voda. 

Uvedie príklady javov, v ktorých je možné vnímať 
prítomnosť vzduchu. 

Opíše Zem ako súčasť vesmíru. 

ČLOVEK  A  SPOLOČNOSŤ 

4 Geografia okolia 
Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, 
potok, rieka, jazero, rybník. 

5 História okolia 
Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry (podľa 
miestnych podmienok - Fašiangy). 

 ČLOVEK  A  SVET PRÁCE 

1 Materiály a ich vlastnosti 

Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, 

uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna a pod.). 

Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti. 

2 Konštruovanie Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu. 

UMENIE  A  KULTÚRA – HUDOBNÁ  A  VÝTVARNÁ  VÝCHOVA 

1.2 Vokálne činnosti Spieva piesne a riekanky. 

1.5 Hudobno-pohybové činnosti 

Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným kultivovaným 

pohybom. 

Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách. 

2.1 
Výtvarné činnosti s tvarom           
na ploche 

Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové 
zobrazenie) a pomenuje ho.. 

2.4 Spontánny výtvarný prejav Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete. 

ZDRAVIE  A  POHYB 

3 Pohyb a telesná zdatnosť 

Vykonáva tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: 
stoj, drep, kľak, sed, ľah. 

Ovláda správnu techniku chôdze a behu. 

Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, 
odrážanie, preskakovanie atď. 

Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: obrat okolo 

výškovej osi. 
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MAREC 

OBSAHOVÝ CELOK: Jar k nám letí. 

TÉMA: Kniha je náš kamarát. 
              Jarné prekvapenie.              

CIEĽ: : Utvárať pozitívny vzťah k umeniu a prírode. 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU: Prostredníctvom kníh, encyklopédií a dramatického 
umenia budeme u detí rozvíjať pozitívny vzťah ku knihe a k literárnemu umeniu. Poznávaním rozličných 

literárnych žánrov budeme rozvíjať detskú fantáziu predstavivosť, obrazotvornosť, vyjadrovacie 

schopnosti, citové a estetické vnímanie. Deti si osvoja základné poznatky o prírode. Na základe priameho 
pozorovania zmien v prírode postupne pochopia časovú postupnosť a pravidelné striedanie ročných 

období. Prostredníctvom edukačných aktivít, pobytu v prírode budeme u detí prebúdzať environmentálne 

cítenie. Deti sa aktívne zúčastnia na príprave a oslavách Veľkonočných sviatkov. Budú poznávať ľudové 

zvyky a tradície a získajú praktické skúsenosti a zručnosti pri zhotovení kraslíc rôznymi technikami. 

JAZYK  A  KOMUNIKÁCIA 

Podoblasť Výkonové štandardy 

1.3 
Gramatická správnosť                    
a spisovnosť 

Formuluje gramaticky správne jednoduché, rozvité vety       
a súvetia. 

2.1.1 Poznávanie funkcií písanej reči Uvedie jednoduché príklady dôležitosti písanej reči. 

2.1.3 
Porozumenie implicitného 

významu textu 

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných 

činnostiach. 

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických 
a hudobno-pohybových činnostiach. 

2.1.4 
Znalosť žánrov a jazykových 

prostriedkov písanej reči 

Dokáže vysvetliť prenesený (symbolický) význam 

jednoduchých slovných spojení. 

2.2.1 
Koncept tlače a znalosť knižných 

konvencií 

Pri činnostiach s knihou rozumie a aktívne (v primeraných 
ekvivalentoch) používa výrazy ako autor, kniha, strana, 

spisovateľ. 

2.2.2 
Fonologické procesy                       
a fonologické uvedomovanie 

Vyčlení začiatočnú hlásku slova. 

2.2.3 
Grafomotorické predpoklady 

písania 
Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia.  

MATEMATIKA  A  PRÁCA  S  INFORMÁCIAMI 

1 Čísla a vzťahy 

Bez zisťovania počtu predmetov manipuláciou rozdelí 

skupinku na 2 alebo 3 skupinky s rovnakým počtom. 

Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy                  

s jednou  operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu       

a rozdeľuje. 

2 Geometria a meranie 

Na základe pokynov daných pomocou symbolov ↓, ←, →, ↑ 

(alebo pomocou iných dohodnutých symbolov pre pohyb 
v štvorcovej sieti) sa dokáže pohybovať v štvorcovej sieti 

3 Logika 

Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo 

nakreslenej postupnosti obrázkov. Predmety môžu byť 
celkom odlišné, alebo sa líšia iba farbou či veľkosťou.   

 
Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej 

súvislosti. 
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4 Práca s informáciami 

Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok (podľa 

možností konkrétnej materskej školy), vie kresliť, farebne 

vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať obrázky. 

ČLOVEK  A  PRÍRODA 

1 Vnímanie prírody Rozpráva o prírodných reáliách známeho prostredia. 

2 Rastliny 

Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše - jarné kvety, stromy, 

kry. 

Uvedie niektoré životné prejavy rastlín. 

 Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastlín. 

6 Prírodné javy 

Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich 

fungovania na základe vlastného pozorovania                       

a skúmania (topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie). 

ČLOVEK  A  SPOLOČNOSŤ 

1 Orientácia v čase 
Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch 

dňa, týždňa, mesiaca a roka. 

5 História okolia 
Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa 
miestnych podmienok – Veľká noc. 

 ČLOVEK  A  SVET PRÁCE 

2 Konštruovanie Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu. 

5 Remeslá a profesie 

Pozná niektoré tradičné remeslá (napr. tehliarstvo, 
hrnčiarstvo, tkáčstvo, prútikárstvo, drotárstvo a pod.). 

Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. 

spisovateľ, knihovník, ilustrátor a pod.). 

UMENIE  A  KULTÚRA – HUDOBNÁ  A  VÝTVARNÁ  VÝCHOVA 

1.1 Rytmické činnosti Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam. 

1.2 Vokálne činnosti Spieva piesne a riekanky. 

1.4 Percepčné činnosti 
Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, pohybom 

alebo iným umeleckými výrazovými prostriedkami. 

2.1 
Výtvarné činnosti s tvarom          

na ploche 
Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok. 

2.3 Výtvarné činnosti s farbou Ovláda  niekoľko techník maľovania. 

2.6 Vnímanie umeleckých diel Reaguje výtvarnými prostriedkami na výtvarné dielo. 

ZDRAVIE  A  POHYB 

 

3 

 

Pohyb a telesná zdatnosť 

Vykonáva tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: 

stoj, drep, kľak, sed, ľah. 

Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania. 

Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, 

odrážanie, preskakovanie atď. 

Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby 

a tanečné kroky na hudobný sprievod.  
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APRÍL 

OBSAHOVÝ CELOK: Príroda sa prebudila. 

TÉMA: Jarné kvety. 
              Zvieratá a ich mláďatá. 

CIEĽ: Utvárať a rozširovať poznatkový systém            
            o rastlinách a zvieratách. 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU: Deti získajú základné poznatky 

o domácich,  hospodárskych zvieratách a hospodárskych plodinách. Budú poznávať úžitok týchto zvierat a 

rastlín (zdroj potravy pre človeka a iných surovín). Prostredníctvom pozorovania, sledovaním 
informačných technológií, experimentovaním, z kníh a encyklopédií budú deti získavať informácie 

o možnostiach a spôsoboch spracovania surovín do finálneho produktu. Uvedomia si koľko ľudskej práce 

sa spája s výrobou jednotlivých predmetov. 

 
JAZYK  A  KOMUNIKÁCIA 

Podoblasť Výkonové štandardy 

1.2 Artikulácia a výslovnosť 
Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky             

a hláskové skupiny. 

1.3 Gramatická správnosť a spisovnosť 
Formuluje gramaticky správne jednoduché, rozvité vety       

a súvetia. 

2.1.2 
Porozumenie explicitného 

významu textu – slovná zásoba 

Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalostí, 

deja, faktov, informácií a i.). 

2.1.3 
Porozumenie implicitného 

významu textu 

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných 
činnostiach. 

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických 

a hudobno-pohybových činnostiach. 

2.2.2 
Fonologické procesy a fonologické 
uvedomovanie 

Vyčlení začiatočnú hlásku slova. 

2.2.3 
Grafomotorické predpoklady 
písania 

Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia.  

MATEMATIKA  A  PRÁCA  S  INFORMÁCIAMI 

 

1 

 

Čísla a vzťahy 

V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov 

s určeným počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu s 

určeným počtom. 

Bez zisťovania počtu rozdelí (ak to ide) skupinku obrázkov 

na 2 skupinky s rovnakým počtom. 

2 Geometria a meranie 

Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník. 

Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, 
kreslenie obrysov či identifikáciu cesty v obrazci (v 

bludisku, na jednoduchej mape). 

Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú 

čiaru. 

3 Logika 
Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej 

vlastnosti. 

4 Práca s informáciami 

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. 
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ČLOVEK  A  PRÍRODA 

2 Rastliny 

Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše -jarné kvety, stromy, 

kry. 

Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých 
úžitkových rastlín. 

Rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny. 

3 Živočíchy 

Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov. 

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. 

ČLOVEK  A  SPOLOČNOSŤ 

4 Geografia okolia Pri opise krajiny používa pojmy pole, lúka, potok. 

 ČLOVEK  A  SVET PRÁCE 

1 Materiály a ich vlastnosti 
Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní 
objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov. 

2 Konštruovanie 
Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný 
predmet. 

4 Technológie výroby 
Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých 
vybraných bežne používaných výrobkov. 

5 Remeslá a profesie 
Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. 

farmár, mlynár, pekár, kuchár, a pod.). 

UMENIE  A  KULTÚRA – HUDOBNÁ  A  VÝTVARNÁ  VÝCHOVA 

1.2 Vokálne činnosti Spieva piesne a riekanky. 

1.3 Inštrumentálne činnosti 
Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na 

vyjadrenie charakteru, nálady piesne, či skladby. 

1.5 Hudobno-pohybové činnosti Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách. 

2.2 
Výtvarné činnosti s tvarom               

v priestore 

Skladá, spája  z rôznych materiálov priestorovú zostavu, 

pomenuje ju.  

2.3 Výtvarné činnosti s farbou Farbami vyjadruje pocity. 

2.4 Spontánny výtvarný prejav Opíše obsah kresby. 

ZDRAVIE  A  POHYB 

1 Zdravie a zdravý životný štýl 
Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy. 

Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie. 
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3 Pohyb a telesná zdatnosť 

Vykonáva tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: 
stoj, drep, kľak, sed, ľah. 

Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku. 

Ovláda jednoduché akrobatické zručnosti. 

Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, 

odrážanie, preskakovanie atď. 
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MÁJ 

OBSAHOVÝ CELOK: Les a jeho tajomstvá. 

TÉMA: Zvieratá v lese, na lúke a pri 
              potoku. Ochrana prírody.         

CIEĽ: : Podporovať starostlivosť o prírodu, prebúdzať 
              environmentálne cítenie. 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU: Prostredníctvom priameho pozorovania a rôznych 

edukačných aktivít budú deti poznávať rozmanitosť živej prírody. Oboznámia sa s rastlinami a živočíchmi 

lesov, lúk, hôr, jazier a potokov. Uvedomia si, že lesy, lúky, rieky a jazerá sú súčasťou životného prostredia 
a sú nevyhnutné pre život človeka. Postupne budú chápať súvislosti medzi živou a neživou prírodou, 

medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou. Počas vychádzok do prírody budú deti prakticky uplatňovať návyky 

kultúrneho správania v prírode, aktívne sa budú zapájať do čistenia a údržby školského dvora a okrasnej 
zelene. Prostredníctvom literatúry, umenia budeme u detí prebúdzať environmentálne cítenie a utvárať 

základy environmentálnej kultúry. 

 

 

 

JAZYK  A  KOMUNIKÁCIA 

Podoblasť Výkonové štandardy 

1.3 
Gramatická správnosť                     
a spisovnosť 

Formuluje gramaticky správne jednoduché, rozvité vety       
a súvetia. 

2.1.2 
Porozumenie explicitného 
významu textu – slovná zásoba 

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

 

2.1.3 

 

Porozumenie implicitného 
významu 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. 

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných 
činnostiach. 

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických 

a hudobno-pohybových činnostiach. 

2.2.1 
Koncept tlače a znalosť knižných 

konvencií 
Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh. 

2.2.3 
Grafomotorické predpoklady 
písania 

Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia. 

MATEMATIKA  A  PRÁCA  S  INFORMÁCIAMI 

1 Čísla a vzťahy 
Bez zisťovania počtu  predmetov manipuláciou rozdelí 

skupinku  na 2 alebo 3 skupinky s rovnakým počtom. 

2 Geometria a meranie 

V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, 

druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď 
pred a hneď za. 

3 Logika 

Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo 

nakreslenej postupnosti obrázkov. Predmety môžu byť 

celkom odlišné, alebo sa líšia iba farbou či veľkosťou.   

Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť. 

4 Práca s informáciami 

Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, vie 

ovládať digitálne hry či používať digitálne animované 
programy určené pre danú vekovú skupinu a pod. 

ČLOVEK  A  PRÍRODA 

1 Vnímanie prírody 

Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných 

znakov. 

Odlišuje živé od neživých súčastí prírody. 
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3 Živočíchy  Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. 

5 Neživá príroda 

 

 

Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka. 

ČLOVEK  A  SPOLOČNOSŤ 

4 Geografia okolia 

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

potok, rieka, jazero, rybník. 

Pozná najznámejšie prírodné krásy našej vlasti, napr. Vysoké 
Tatry, Dunaj. 

5 História okolia 
Vymenuje niektoré historicky významné lokálne objekty, 
napr. Radvanský kaštieľ, Tihányiovský kaštieľ – 

prírodovedné múzeum. 

 ČLOVEK  A  SVET PRÁCE 

1 Materiály a ich vlastnosti Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti. 

5 Remeslá a profesie 
Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. 

horár, rybár, ornitológ, zverolekár a pod.). 

UMENIE  A  KULTÚRA – HUDOBNÁ  A  VÝTVARNÁ  VÝCHOVA 

1.1 Rytmické činnosti 
Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4                 
aj v 3/4 takte. 

1.2 Vokálne činnosti Spieva piesne a riekanky. 

1.3 Inštrumentálne činnosti 
Zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody                        
k piesňam a riekankám. 

2.1 
Výtvarné činnosti s tvarom           
na ploche 

Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar. 

2.4 Spontánny výtvarný prejav Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete. 

2.6 Vnímanie umeleckých diel 
Slovne opíše obraz, sochu, dizajn (predmet)                          

a architektúru. 

ZDRAVIE  A  POHYB 

 

3 

 

Pohyb a telesná zdatnosť 

Vykonáva základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, 

drep, kľak, sed, ľah. 

Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania. 

Ovláda jednoduché akrobatické zručnosti. 

Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby       

a tanečné kroky na hudobný sprievod. 

 



 26 

JÚN 

OBSAHOVÝ CELOK: Tešíme sa na leto. 

TÉMA: Naša Zem je guľatá. 

               Letné radovánky. 

CIEĽ:  Posilňovať poznávacie city- zvedavosť, 

             nadšenie a podporovať túžbu po poznávaní. 

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU: Z detských encyklopédií ale aj z vlastných 

skúseností si budú deti overovať, že svet je veľký, rozmanitý. Zložený z riek, morí, oceánov, pralesov, 
lesov, púští a kontinentov, ktoré obývajú ľudia rôznych národností a rás. Deti si budú postupne 

uvedomovať rozmanitosť v spôsobe života, odievaní, farbe pleti a pod. ale zároveň spoznajú čo majú ľudia 

spoločné. Prostredníctvom výletov, exkurzií, z médií budú deti poznávať, že ľudstvo má svoju históriu. 
Uvedomia si význam kultúrnych a historických pamiatok. 

 JAZYK  A  KOMUNIKÁCIA 

Podoblasť Výkonové štandardy 

1.2 Artikulácia a výslovnosť 
Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky             
a hláskové skupiny. 

1.3 
Gramatická správnosť                     
a spisovnosť 

Formuluje gramaticky správne jednoduché, rozvité vety       
a súvetia. 

2.1.2 
Porozumenie explicitného 
významu textu – slovná zásoba 

Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. 

2.1.3 
Porozumenie implicitného 
významu textu 

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných 

činnostiach. 

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických 

a hudobno-pohybových činnostiach. 

2.2.2 
Fonologické procesy                      
a fonologické uvedomovanie 

Vyčlení začiatočnú hlásku slova. 

2.2.3 
Grafomotorické predpoklady 
písania 

Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia 
(vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky). 

MATEMATIKA  A  PRÁCA  S  INFORMÁCIAMI 

1 Čísla a vzťahy 

Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo 

rovnako veľa predmetov bez určovania ich počtu. 

Bez zisťovania počtu rozdelí (ak to ide) skupinku obrázkov 
na 2 skupinky s rovnakým počtom. 

2 Geometria a meranie 

Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade                      

a umiestni v ňom predmet podľa týchto pokynov. 
 

 

Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, 
kreslenie obrysov či identifikáciu cesty v obrazci                

(v bludisku, na jednoduchej mape). 

3 Logika 
Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti 

(napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.). 

4 Práca s informáciami 
Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, vie 
ovládať digitálne hry či používať digitálne animované 

programy určené pre danú vekovú skupinu a pod. 
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ČLOVEK  A  PRÍRODA 

1 
Vnímanie prírody 

 

Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných 
znakov. 

3 Živočíchy 

Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše, rozlišuje – voľne 
žijúce, exotické zvieratá a pod. 

Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov. 

5 Neživá príroda Uvedie príklady, kde všade sa v prírode nachádza voda. 

ČLOVEK  A  SPOLOČNOSŤ 

3 Dopravná výchova 
Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. 

Pozná  rôzne druhy dopravných prostriedkov. 

6 Národné povedomie 

Rozpoznáva štátne symboly Slovenskej republiky- zástava, 

hymna. 

Pozná významné dominanty hlavného mesta Bratislavy, 

napr. Bratislavský hrad rieku Dunaj. 

 ČLOVEK  A  SVET PRÁCE 

2 Konštruovanie Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel. 

UMENIE  A  KULTÚRA – HUDOBNÁ  A  VÝTVARNÁ  VÝCHOVA 

1.1 Rytmické činnosti Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam. 

1.2 Vokálne činnosti Spieva piesne a riekanky. 

1.5 Hudobno-pohybové činnosti Imituje pohyb v hodobno-pohybových hrách. 

2.1 
Výtvarné činnosti s tvarom           
na ploche 

Vystrihuje časti obrázkov. 

Spája časti obrázkov lepením.. 

2.4 Spontánny výtvarný prejav Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete. 

ZDRAVIE  A  POHYB 

1 Zdravie a zdravý životný štýl Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie. 

3 Pohyb a telesná zdatnosť 

Vykonáva tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: 
stoj, drep, kľak, sed, ľah. 

Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku. 

Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, 
odrážanie, preskakovanie atď. 

Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby       

a tanečné kroky na hudobný sprievod. 
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Výkonové štandardy, ktoré plníme dennými a priebežnými aktivitami. 

 

JAZYK  A  KOMUNIKÁCIA 

Podoblasť Výkonové štandardy 

1.1 

Komunikačné konvencie 

 

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 dodržuje základné pravidlá vedenia dialógu. 

1.3 
Gramatická správnosť                     

a spisovnosť 
Rozumie spisovnej podobe jazyka. 

 

2.1.3 

 

 

Porozumenie implicitného 

významu textu 

Uvažuje nad informáciami prezentovanými prostredníctvom 
IKT, porovnáva ich s vlastnou skúsenosťou a stým čo vie 

z iných zdrojov. 

 

2.2.1 

 

 

Koncept tlače a znalosť knižných 

konvencií 

Používa knihu správnym spôsobom. 

Identifikuje niektoré písmená abecedy. 

2.2.3 
Grafomotorické predpoklady 
písania 

Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí 
vzpriamene, vzdialenosť očí od podložky je primeraná. 

Pri kreslení agrafomotorických činnostiach drží ceruzku 

správnym spôsobom a vyvíja primeranú intenzitu tlaku       
na podložku. 

MATEMATIKA  A  PRÁCA  S  INFORMÁCIAMI 

 

2 

 

Geometria a meranie 
Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) 
stavebnicových dielcov podľa predlohy, podľa pokynov, na 

danú tému. 

ČLOVEK A PRÍRODA 

 

 

1 

 

Vnímanie prírody 

Vymenuje ročné obdobia. 

Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. 

Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé 

pozorovanie zmien v počasí. 

2 Rastliny 
Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si 

význam ich konzumácie pre správnu životosprávu. 
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ČLOVEK  A  SPOLOČNOSŤ 

3 Dopravná výchova 

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. 

7 Ľudia v blízkom a širšom okolí 

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. 

8 

 

Základy etikety 

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. 

9 Ľudské vlastnosti a emócie 

Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe 
osobnostných 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. 

Opíše aktuálne emócie. 

10 Prosociálne správanie 

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. 



 30 

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 

2 Konštruovanie Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov. 

3 Užívateľské zručnosti 

Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi 

materiálmi. 

Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu 
alebo materiálu. 

Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj 

elementárne pracovné nástroje v dielni či záhrade. 

ZDRAVIE  A  POHYB 

1 Zdravie a zdravý životný štýl Má správne držanie tela v stoji a v sede. 

2 

 

 

 

Hygiena a sebaobslužné činnosti 

 

 

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. 

3 Pohyb a telesná zdatnosť 
Dodržiava pravidlá v pohybových hrách. 

Zvládne turistickú prechádzku. 

Stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré uplatňujeme počas realizácie 

obsahových celkov. 

• hry bez pravidiel: tvorivé – námetové, konštruktívne, dramatizujúce 

• hry s pravidlami: didaktické, pohybové 

• hudobné a hudobno-pohybové hry 

• digitálne hry 

• hry na sebaovládanie 

• zdravotné a relaxačné cvičenia 

• grafomotorické cvičenia 

• výtvarné činnosti 

• pracovné činnosti 

• hry zamerané na citlivosť sluchu a sluchovú diferenciáciu 

• dychové, rytmické, hlasové, fonematické, prstové a artikulačné cvičenia 

• plánovanie činnosti s deťmi 

• tvorba pravidiel života v triede 

• ranný kruh 

• tvorba kalendára počasia, mesačného kalendára 
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• pojmové mapovanie a pojmovo-obrázkové mapovanie 

• rozprávanie učiteľky 

• rozhovor 

• demonštrovanie učiteľkou 

• tematická diskusia 

• brainstorming 

• maľované čítanie 

• spoločné čítanie 

• prezeranie kníh, encyklopédií a časopisov 

• počúvanie rozprávok a príbehov s porozumením 

• reprodukcia príbehu 

• tvorba knihy, encyklopédie 

• písanie vlastného mena 

• tvorivá dramatika – hranie rolí, dramatizácia krátkej rozprávky, príbehu, tvorba   príbehu, 

pantomíma, improvizácia   

• bádateľské aktivity – manipulovanie, pozorovanie a bádanie 

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

riešenia úloh a problémov 

• vychádzky a pozorovanie okolia 

• turistická vychádzka 

• plavecký, lyžiarsky a korčuliarsky kurz 

• pobyt detí v Škole v prírode 

• exkurzia v múzeu, v prírodnom skanzene, v hvezdárni, v ZOO, v galérii, v knižnici, v Úľuve 

• návšteva divadelných predstavení, hudobných koncertov 

• prezentácia na výtvarných, hudobných, literárnych a športových súťažiach 

• tvorivé dielne 

• besiedky s rodičmi, starými rodičmi a širšou verejnosťou     

Učené zdroje pre deti, ktoré využívame počas realizácie obsahových celkov. 

• hračky a vybavenie centier 

• didaktické a učebné pomôcky 

• digitálne pomôcky, edukačné softvérové programy 

• výtvarný materiál, odpadový materiál, pracovný materiál 

• prírodniny 

• knihy, encyklopédie, časopisy 

• bábky, kostýmy, rekvizity, paravány 

• športové a telovýchovné náradie a náčinie 

• kolobežky 

• hudobné nástroje Orffovho inštrumentára, platne, CD, DVD pre deti (rozprávky, príbehy, 

hudobné nahrávky detských, ľudových a umelých piesní, nahrávky vážnej hudby, nahrávky 

relaxačnej hudby 

 

Učené zdroje pre učiteľa, ktoré využívame počas realizácie obsahových celkov. 

• odborná a detská literatúra, encyklopédie, knihy, časopisy 
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• informačné technológie 

• pracovné a metodické listy 

• zborník piesní, básní, riekaniek, vyčítaniek, prstových, dychových, hlasových, rytmických, 

fonematických, artikulačných a relaxačných cvičení 

Vyučovací jazyk 

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

 

Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom 

vzdelaní 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla               

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

Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa 

vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre 

deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť 

rodičov). 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania, ktoré vydáva materská škola na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu 

zariadenia (v súlade s § 16 ods. 2 školského zákona) 

Absolvent predprimárneho vzdelávania má poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu                   

k propedeutike (základom) kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

Absolvent predprimárneho vzdelania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávaniav základnej 

škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti. 

 

Materiálno-technické a priestorové podmienky 

Materská škola je trojtriedna. Je súčasťou základnej školy. Má samostatný vchod a samostatné 

oddelené účelové priestory na prízemí. Nachádzajú sa tu tri priestranné triedy s príslušnými 

priestormi (šatne, umyvárky, spálne, sklad hračiek, miestnosť pre učiteľov), technická miestnosť 

pre nepedagogických zamestnancov a priestranná spoločná jedáleň, ktorú môžeme využívať počas 

celého roka na rôzne spoločenské a tvorivé aktivity.  

Deti majú v triedach vymedzený priestor pre hrové a pracovné aktivity, voľný priestor pre spoločné 

pohybové aktivity a hry. Majú vytvorené bezpečné, hygienické, estetické a funkčné hrové 

prostredie.  

Deti majú k dispozícii novo vybudovaný priestranný školský dvor, na ktorom sú trávnaté aj 

betónové plochy, ktoré poskytujú deťom dostatok priestoru na rôzne pohybové, športové a iné 

aktivity a hry. Vybavenie a členenie školského dvora spĺňa požiadavky platných legislatívnych 

noriem a hygienických kritérií. 
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Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

Cieľom hodnotenia detí je posudzovanie a posúdenie aktuálnej úrovne rozvoja osobnosti dieťaťa                 
v jednotlivých oblastiach, ktoré je využité pre ďalšie plánovanie výchovno – vzdelávacej činnosti za účelom 
ďalších pozitívnych rozvojových zmien.  

Pre hodnotenie, reflexiu a sebareflexiu využívame formatívne formy hodnotenia, ktoré využívame 

priebežne počas školského roka prostredníctvom metód: 

 slovného hodnotenia 

 pedagogického pozorovania 

 rozhovoru 
 analýzy produktov detí 
 portfólio 
 hodnotenie úrovne grafomotorických zručností a ich rozvoja 
 sebahodnotenie prostredníctvom autokorektívnych kariet, jednoduchého slovného aj symbolického 

sebahodnotenia 

Sumatívne formy hodnotenia využívame pri výstupnom diagnostikovanie, alebo posudzovaní školskej 

spôsobilosti. Hodnotenie realizujeme dvakrát do roka.  

Problematika vnútorného systému kontroly a hodnotenia detí je podrobne rozpracovaná v ročnom 

pláne vnútornej kontroly školy. 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy predstavuje vyvážený pomer medzi 

vonkajším hodnotením a sebahodnotením.  

 

Cieľom hodnotenia je identifikovať silné a slabé stránky, diagnostikovať, čo treba zlepšiť, určiť    

si hlavné priority a naplánovať činnosti potrebné na zvýšenie kvality materskej školy.  

Pre hodnotenie, reflexiu a sebareflexiu využívame: 

 pozorovanie 

 pedagogické pozorovanie – hospitácie 

 rozhovor 

 diskusie 

 obsahová analýza pedagogickej dokumentácie materskej školy 

 autoevalvačné dotazníky pre pedagogických zamestnancov 

 analýza produktov detských činností (portfóliá), pracovné listy 

 

Problematika vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je podrobne 

rozpracovaná v ročnom pláne vnútornej kontroly školy. 
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