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1. Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy:

Materská škola Gemerská 1772,010 08 Žilina

Názov školského vzdelávacieho programu : „ Strom poznania „
Stupeň vzdelania : Predprimárne vzdelanie
Dĺžka štúdia:

1- 4 roky

Forma výchovy a vzdelávania: Celodenná
Vyučovací jazyk:

Slovenský

Materská škola je zaradená v sieti štátnych materských škôl s právnou
subjektivitou, jej zriaďovateľom je Mesto Žilina.
Školský vzdelávací program ( ďalej ŠkVP ) je spracovaný v súlade s princípmi
a cieľmi výchovy a vzdelávania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu
pre predprimárne vzdelávanie v materských školách .
Tvorí 1. stupeň vzdelávania v Slovenskej školskej sústave.
Názov ŠkVP vychádza z určitého podobenstva a prepojenia človeka s prírodou.
Tak ako sa celoročne mení strom , rastie , silnie , rozvíja sa, odoláva nepriazni
počasia , mení svoje podoby , potrebuje starostlivosť a oporu mení sa aj človek
– dieťa . Rokmi rastie, rozvíja sa , silnie, formuje sa , získava nové poznatky.
Je na nás pedagógoch ako sa budeme o dieťa starať , rozvíjať a formovať jeho
osobnosť, odovzdávať mu svoje poznatky a aké podnetné prostredie pre jeho
zdokonaľovanie a rast mu poskytneme , akým poznaním ho obohatíme .
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2. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a
vydávanie dokladu o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

Stupeň vzdelania
Absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania
v materskej škole získa dieťa doklad o získanom predprimárnom vzdelaní,
vydaným materskou školou ktorým je :
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
Dieťa ktoré absolvuje predprimárne vzdelávanie v materskej škole disponuje
štandardnými spôsobilosťami kognitívnej, somatickej , pracovnej, emocionálnej
a sociálnej dimenzie školskej pripravenosti.
Vzdelanostný profil absolventa materskej školy
Na získanie profilu absolventa predprimárneho vzdelávania je potrebné, aby dieťa
dosiahlo v závere predškolského veku elementárne základy kľúčových
kompetencií.
Dimenzie školskej pripravenosti v našom národnom kontexte vyjadrujú
a obsahujú základné aspekty kľúčových kompetencií pri zohľadnení špecifík
predprimárneho stupňa vzdelávania .
Európsky referenčný rámec stanovuje osem kľúčových kompetencií:
1. komunikácia v materinskom jazyku
2. komunikácia v cudzích jazykoch
3. matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy
a techniky
4. digitálna kompetencia
5. naučiť sa učiť
6. spoločenské a občianske kompetencie
7. iniciatívnosť a podnikavosť
8. kultúrne povedomie a vyjadrovanie
Dieťa po absolvovaní predprimárneho vzdelávania nemusí disponovať všetkými
uvedenými kompetenciami, no spĺňanie základov školskej pripravenosti vytvára
predpoklady na osvojenie si týchto požadovaných kompetencií v budúcnosti.
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3. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

Vlastné ciele
° Rozvinúť osobnosť dieťaťa pripravenú zapojiť sa do vzdelávacieho programu
v základnej škole , podporiť jeho vzťah k poznávaniu a učeniu
° Rozvíjať u detí schopnosť učenia, vo vzdelávacom procese uprednostňovať
aktívne učenie hrou a zážitkové učenie , uplatňovať spätnú väzbu
° Pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť, získať osobnú samostatnosť
prejaviť sa ako samostatná osobnosť, osvojiť si základné hodnoty, na ktorých
je založená naša spoločnosť.
° Rozvíjať potreby ,predstavy, možnosti, schopnosti a poznanie dieťaťa vo
vytvorenom podnetnom prostredí.
° Podporiť rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa, rozvíjať jeho individuálne
nadanie a záujmy dieťaťa, jeho jedinečnosť v záujmových aktivitách
° Rozvíjať a podporovať schopnosť detí spolupracovať , kooperovať v skupine
a preberať na seba primeranú zodpovednosť.
° Podporovať a rozvíjať u detí základy prírodovednej gramotnosti, súvisiace
s budovaním citlivého vzťahu k prírode a ochrane životného prostredia.
° Rozvíjať emocionalitu dieťaťa , jeho pozitívne vlastnosti, schopnosť
sebareflexie, vytvárať pozitívnu klímu triedy
° Utvárať a rozvíjať národné povedomie, vštepovať úctu k rodičom , k vlasti
a ľudovým tradíciám, ku kultúrnym a národným hodnotám .
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4. Špecifiká , vlastné zameranie školy

 Špecifikom je výučba detí cez vypracované výchovno-vzdelávacie
projekty, zamerané na ochranu životného prostredia , aktívnej separácie
odpadov, ochranu zdravia, podporu zdravého životného štýlu, rozvoj
pohybových aktivít detí, bezpečnosť detí, dopravnú výchovu, dramatickú
výchovu, prírodovedné poznávanie.

-Rozvíjanie základov prírodovednej gramotnosti detí
prostredníctvom zážitkového učenia, poznávanie prírody
prostredníctvom bádania, skúmania a experimentov. Vedenie
detí k postupnému chápaniu dejov a zákonitosti prírody.

- Vytváranie nových vzorov správania sa detí k životnému
prostrediu. Vedenie detí k chápaniu potreby ochrany
životného prostredia prostredníctvom činností a aktivít projektu
„Separujme so Separkom „ zameraných na aktívnu separáciu
odpadov , starostlivosť o čistotu životného prostredia a jeho
aktívnej ochrany v projektových aktivitách „ Špinďúra
v kráľovstve čistoty „.
-Vedenie detí k aktívnej ochrane zdravia , podpory zdravého
životného štýlu ,stomato - hygiene ,pohybovým a športovým
aktivitám v rámci aktivít projektu
„ Zdravý úsmev „ a projektu „Kto cvičí pre radosť, ten cvičí
pre zdravie “

- Podporovanie a rozvíjanie individuálneho nadania, osobností ,
a záujmov detí ich jedinečnosti v záujmových aktivitách
a krúžkových činnostiach v priestoroch krúžkového centra
materskej školy
- v krúžku Anglického jazyka: „S Angličtinou hravo „
- v krúžku tvorivých výtvarných aktivít –„ Šikovné ručičky“
i v rámci spolupráce s blízkymi inštitúciami ZUŠ a CVČ.
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-

Inovácia výučby- výučba pomocou špeciálnych edukačných PC
programov pre deti predškolského veku s precvičovaním
a overovaním získaných poznatkov v rôznych oblastiach
výchovy a vzdelávania , využívanie inovatívnych vzdelávacích
učebných pomôcok , didaktickej techniky, interaktívnej techniky,
PC, interaktívnej tabule.

- Rozvoj predčitateľskej a predpisateľskej gramotnosti detí,
zdokonaľovanie ich rečového prejavu ,komunikácie,
dramatického vyjadrenia predstáv v rámci projektu
„ Z rozprávky do rozprávky“

- Rozvoj poznatkov ,zručností a spôsobilostí detí v rámci
dopravnej výchovy- v projektových aktivitách
„ Daj pozor zajačik ! „ Na ceste si pozor daj !“príprava detí na
situácie s ktorými sa môžu stretnúť na vozovke v úlohe chodcov
i cyklistov, vytvorenie vhodných podmienok na priamu realizáciu
a overenie si získaných poznatkov a zručností priamo na
dopravnom ihrisku .
5. Učebné osnovy a východiská plánovania

Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu „ Strom poznania „ obsahujú
výkonové a obsahové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí inovovaného
Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských
školách, ktoré sú obohatené o aktivity v rámci špecifického zamerania
Materskej školy Gemerská.
Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích
oblastiach :
 Jazyk a komunikácia
 Matematika a práca s informáciami
 Človek a príroda
 Človeka spoločnosť
 Človeka svet práce
 Umenie a kultúra
 Zdravie a pohyb
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Ciele a obsah vzdelávacích oblastí , ktoré sú vymedzené vo vzdelávacích
štandardoch štátneho programu musia byť dodržané v plnom rozsahu v obsahu
vzdelávania každej materskej školy.
ŠkVP MŠ Gemerská napĺňa obsah vzdelávania v štyroch základných
obsahových celkoch – Voňavá Jar , Slnečné Leto , Farebná Jeseň , Jagavá Zima
Tie sú následne delené do týždenných tematických celkov, ktoré navzájom spolu
súvisia , dopĺňajú sa a prelínajú. Tvoria súčasť učebných osnov a týždenných
plánov výchovno- vzdelávacej činnosti.
Charakteristika obsahového celku

Farebná jeseň
Jednotlivé témy tohto obsahového celku sú zoradené z hľadiska logickej
postupnosti .V procese poznávania začíname u dieťaťa samého, jeho najbližších rodiny , kamarátov, najbližšieho prostredia domova a MŠ. Pomáhajú dieťaťu
v sebauvedomovaní, rozvíjaní pocitu spolupatričnosti, v poznávaní najbližších
ľudí, vzťahov medzi nimi, učia sa orientovať sa v najbližšom okolí , zvládať
základné spoločenské pravidlá, hygienické a sebaobslužné návyky.
Témy ďalej rozvíjajú a prehlbujú poznatky detí o najbližšom prírodnom prostredí
o rastlinách a ich plodoch, učia ich všímať si a rozlišovať, ich tvary, farebnosť,
význam pre zdravie človeka , rozvíjajú zmyslové vnímanie a estetické cítenie
detí. Oboznamujú deti s charakteristickými znakmi a činnosťami ľudí a zvierat
v tomto ročnom období.
Súčasne je obsahový celok zameraný na podporu a ochranu zdravia detí, ďalej
rozvíja oblasť vzdelávania o celkovom zdraví , zdraví ústnej dutiny ako súčasti
zdravia celého tela, správnej starostlivosti o chrup- stomato- hygiene , poznania
príčin ochorení Prostredníctvom rôznych hrových, projektových aktivít
a praktických činností motivuje deti k tejto starostlivosti rozvíja a upevňuje
správne návyky a zručnosti prehlbuje vedomosti detí o ochrane zdravia.
Tento obsahový celok v sebe zahŕňa nasledovné týždenné témy :
Ja som, ty si
Ľudia okolo mňa
Miesto, kde bývam
Spolu to dokážeme
Prišla jeseň
Poznávame ovocie
Zeleninová záhradka
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Stromy, kríky a ich plody
Ako sa ľudia a zvieratá pripravujú na zimu
Naše zúbky
Ľudské telo
Farby a tvary , Kamaráti zajačika Dopraváčika
Charakteristika obsahového celku

Jagavá Zima
Deti v rámci tohto obsahového celku deti poznávajú a rozlišujú časové vzťahy
v súvislosti s vykonávanými činnosťami a postupnosťou sviatkov v roku (od
Martina do Vianoc , Fašiangy, Veľká noc, ) Rozvíja poznatky a predstavy detí
o hviezdach a vzdialenom vesmíre. Rozvíja a upevňuje výtvarné a pracovné
zručnosti detí pri vytváraní symbolov sviatkov a sviatočnej výzdoby .
Predstavuje studnicu krásnych ľudových tradícíí spojených s oslavami sviatkov.
Prostredníctvom piesní , tancov, básní, upevňuje rečovú a pohybovú kultúru,
obohacuje emocionálne prežívanie detí.
Obsahový celok rozširuje poznatky detí o ročnom období , krásach zimnej neživej
prírody. Deti poznávajú zimné športy, aktívne sa zúčastňujú zimných sezónnych
pohybových aktivít. Rozširuje vedomosti detí o otužovaní , ochrane a spôsoboch
udržiavania zdravia v zimnom období. Upevňuje poznatky detí o voľne žijúcich
zvieratách , spôsobe ich života , starostlivosti ľudí o ne v zimnom období. Vedie
a podnecuje deti k aktívnej ochrane a starostlivosti o zvieratká a vtákov v zime.
V rámci dopravnej výchovy prostredníctvom projektového učenia hrovou formou
pripraví deti na situácie s ktorými sa môžu stretnúť v úlohe chodcov, cyklistov,
cestujúcich. Oboznámi deti so základnými dopravnými značkami , významom
svetelnej signalizácie, pravidlami bezpečného správania sa na cestách
a chodníkoch. Rozšíri poznatky detí o dopravných prostriedkoch , spôsobe
a mieste ich pohybu, ich význame a dôležitosti. Vedie deti k riešeniu
problémových krízových situácií, v súvislosti s ochranou zdravia a bezpečnosti
ľudí. Rozvíja zručnosti a schopnosti detí orientovať sa na ploche i v priestore.
Je zameraný na získavanie a prehlbovanie poznatkov detí o predmetoch v okolí ,
ich tvaroch , farebnosti , použití a ich vlastnostiach. Prostredníctvom tvorivých
hier , manipulačných hier s rôznym materiálom si zároveň rozvíjajú a spresňujú
zmyslové vnímanie , Staršie deti rozlišujú rôzne druhy materiálov z ktorých sú
predmety vyrobené a triedia ich , zároveň poznávajú problematiku odpadov,
možnosti ich separácie a ďalšieho spracovania. Rôznymi aktivitami deti
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získavajú kladný citový vzťah ku konkrétnym predmetom a k ochrane životného
prostredia.
Tento obsahový celok v sebe zahŕňa nasledovné týždenné témy :
Čakanie na Mikuláša
Ľudia a hviezdy
Čarovné Vianoce
Krásy Zimy
Zimné hry a športy
Zvieratká a vtáky v zime
Fašiangy, Turíce
Akí sme?
Kde a čím cestujeme
Na ceste si pozor daj!
Na čo a komu slúžia
Z čoho sú vyrobené
Charakteristika obsahového celku

Voňavá Jar
Obsahový celok rozvíja a upevňuje poznatky o charakteristických znakoch jarnej
prírody.
Zobúdzanie prírody deti vnímajú prostredníctvom priamych činností -pokusov ,
sadenia a rýchlenia rastliniek a následného pozorovania ich vývoja a rastu .
Zážitkové učenie prináša deťom hlboké citové zážitky . Priame pozorovanie
zobúdzajúcej sa jarnej prírody približuje deťom krásy ročného obdobia rast
a krásu jarných kvetov, stromov , kríkov. Počas pobytov vonku deti prírodu
pozorujú, pekné zážitky z pozorovania si zaznamenávajú i fotoaparátom .
V obsahovom celku sa deti zoznámia s domácimi i hospodárskymi zvieratami a
ich mláďatami. Rozvíja tvorivosť a zručnosti detí pri vytváraní zvierat , znakov ,
kvietkov jari z rôzneho technického materiálu vo výtvarných a pracovných
činnostiach i pri LEGO konštruovaní. Obsahový celok oboznamuje deti
s rôznymi druhmi rastlín, stromov , voľne žijúcich živočíchov .Priamym
pozorovaním a zážitkovým učením rozvíja u detí emocionalitu a
hlboké citové zážitky. Vedie deti byť citlivými k prírodnému lesnému, vodnému
vzdušnému spoločenstvu, prejaviť k nemu hlboký vzťah a ochranárske postoje.
Vedie deti k poznávaniu krás našej Zeme , ale aj byť citlivý k aktuálnemu stavu
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prírody a jej znečisťovaniu. U starších detí postupne vytvára vzťah k svojmu
mestu, dedine, rodnej krajine - Slovensku . Oboznámi s jeho mestami
dominantami, kultúrnymi tradíciami folklórom – ľudovými piesňami, tancom,
slovenskými krojmi, remeslami.
Tento obsahový celok v sebe zahŕňa nasledovné týždenné témy :
Zobúdzanie jari
Zvieratká a ich mláďatká
Kvety jari
Sviatky jari – Veľká noc
Kniha, môj kamarát
Z rozprávky do rozprávky
Čo ukrýva les
Chránime si našu Zem
Voda okolo nás
Moja mama
Bábätko v rodine
Moja rodná Zem
Hmyz
Charakteristika obsahového celku

Slnečné Leto
Obsahový celok je zameraný na podporu bohatého citového prežívania detí ,
uspokojenia ich záujmov, túžby po poznávaní širokého okolia – sveta, jeho
obyvateľov, exotických zvierat . Oboznamuje so spôsobom života detí celého
sveta, učí deti súcitiť s ich mnoho ťažkými životnými osudmi, rozvíja schopnosť
empatie. Podporuje pohybové vyžitie pri letných športoch , kolektívnych
pohybových hrách a súťažiach. Pripravuje predškolákov na plynulý a radostný
prechod do ZŠ
Tento obsahový celok v sebe zahŕňa nasledovné týždenné témy :
Deti sveta
Hry detí – MDD
Leto volá
Exotické zvieratá, Školský zvonček
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6. Personálne zabezpečenie

Realizácia štátneho a školského vzdelávacieho programu si vyžaduje
zodpovedajúce personálne zabezpečenie . V materskej škole pracuje celkom 8
pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené
príslušnou legislatívou . Šesť pedagógov má vyššie stredné vzdelanie, dvaja
vysokoškolské vzdelanie .
Kvalifikovaní pedagógovia zabezpečujú efektívnosť vzdelávania. Základným
predpokladom pre primerané rozvíjanie kompetencií detí je adekvátna úroveň
kompetencií pedagógov predprimárneho vzdelávania. Pojem kompetencia
učiteľa vyjadruje všeobecnú mieru a hodnotu pedagogickej profesionality . Ide
o komplex vedomostí, schopností, postojov , skúseností a zručností pedagógov
v oblasti výchovy a vzdelávania, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne
uskutočňovanie pedagogickej činnosti na škole.
Pedagógovia predprimárneho vzdelávania preukazujú v každodennej práci
odborné , pedagogicko-psychologické , didaktické, komunikatívne , organizačné,
diagnostické, poradenské , sebareflexívne , manažérske kompetencie :
- poznajú procesy a podmienky výchovy a vzdelávania
- používajú metódy a prostriedky pedagogickej diagnostiky
- rešpektujú a oceňujú spôsobilosti a zručnosti detí
- sú schopní podporovať a rozvíjať individualitu detí
- majú organizačné schopnosti pri aktivitách detí , aktivitách a akciách školy
- majú prehľad vo vzdelávacích programoch , učebných osnovách ,vytvárajú
vlastné vzdelávacie plány a projekty
- využívajú informačno-komunikačné technológie pre podporu učenia sa detí
- sú schopní profesijného a osobnostného rozvoja
- sú schopní vzájomnej efektívnej komunikácie a spolupráce
- poskytujú odbornú pomoc a poradenstvo rodičom detí
Vedúci zamestnanci vytvárajú pre pedagógov vhodné motivujúce podmienky
pre ich osobnostný a odborný rast. Zabezpečujú dostatočné materiálne
vybavenie tried nábytkom, učebnými pomôckami , hračkami , knihami,
cvičebnými pomôckami , interaktívnymi pomôckami , výtvarnými materiálmi.
Každoročne dopĺňajú vybavenie MŠ z cieľom zabezpečiť deťom i pedagógom
dostatočné stimulujúce prostredie na rozvoj ich aktivít.
Odbornú pedagogicko-psychologickú pomoc pedagógom ,deťom i rodičom
poskytujú v prípade potreby aj pracovníci CPPP.
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7. Materiálno – technické a priestorové podmienky

Charakteristika materskej školy
Edukačné prostredie- exteriér MŠ – blízke okolie
Materská škola Gemerská sa nachádza v sídliskovej časti mesta a okrajovo
zaberá i prímestskú časť Rosinky, ktorá sa postupne rozrastá a pribúda tak
i detská populácia .
Zahusťovanie výstavby na sídlisku a rozrastajúca sa prímestská časť trvalo
nestačia pokryť záujem rodičov o umiestnenie detí do materskej školy.
Neoddeliteľnou súčasťou sídliskovej časti mesta je lesopark, kde naše deti
nachádzajú pohybové a relaxačné vyžitie a najmä emociálne prežívajú a
získavajú poznatky o živote v prírode . V okolí materskej školy sa nachádzajú
významné budovy a inštitúcie základné školy, dom sociálnych služieb, centrum
voľného času, základná umelecká škola a nákupné centrá.
V okolí je pomerne rušná cestná premávka s pomerne neprehľadnými
a nebezpečnými prechodmi cez cestu.
Sídlisko je viditeľne poznačené hustotou obyvateľstva a znečistenosť prostredia
odpadmi v okolí je častým javom.
Všetky uvedené znaky sídliska sú zohľadnené v profilácii cieľov výchovnovzdelávacej práce materskej školy, v školskom vzdelávacom programe ,
učebných osnovách a učebných plánoch.
Vnútorné prostredie- interiér MŠ
Materská škola je štvortriedna , v triedach sa uskutočňuje výchovno –
vzdelávacia činnosť formou celodennej prevádzky pre deti od 3 do 6-7 rokov.
Je to účelové zariadenie. Deti sú zaradené do tried spravidla podľa vekových
osobitostí. Každá trieda má svoje samostatné príslušenstvo, šatňu, umyváreň,
WC, pracovňu, herňu, v ktorej sa rozkladajú ležadlá pre odpočinok detí.
V mesiaci august 2014 boli stavebnou úpravou jestvujúcich terás vybudované
dve stabilné spálne v 1. pavilóne na 2.a 4.triede MŠ .V pracovnej časti triedy deti
stolujú. Jej súčasťou je výdajňa jedál.
Triedy sú dostatočne vybavené základným účelovým nábytkom, hračkami,
vzdelávacími a interaktívnymi pomôckami , telocvičným náčiním pre relaxačné
a pohybové aktivity , detskou knižnicou s detskými knihami a knižnými
hračkami, hrovými kútikmi s príslušným účelovým vybavením .
Materská škola má vlastnú kuchyňu - vývarovňu jedál.
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Exteriér MŠ – školský dvor- priestorové členenie a vybavenie
Súčasťou školy je rozsiahly školský dvor a záhrada plná zelene. Oplotený areál
MŠ je vybavený dvomi pieskoviskami na tvorivé hrové aktivity detí
a priestorové vytváranie s pieskom a prírodninami , asfaltovými plochami na
pohybové aktivity, kreslenie na chodníkoch, trávnatými plochami na relaxačné
aktivity, záhradným kovovým i dreveným náradím -preliezkami , stúpacou
a lezeckou kockou , balančným mostíkom , šmýkacou vežou, pružinovými
hojdačkami , lezeckým tunelom na pohybové hry a aktivity , zdolávanie
prekážok , cvičenie pohybovej zdatnosti detí. Okrem toho sme vybavenie záhrady
doplnili manipulačnými , hracími panelmi pre deti ,kresliacimi tabuľami v tvare
farebných kvetov, ktoré sú inštalované na budove školy a zároveň spĺňajú
estetickú funkciu. V dennom poriadku MŠ sú rešpektované požiadavky
psychohygieny, striedanie záťaže, relaxácie , pohybových aktivít a voľných hier
podľa výberu a záľub detí.
Ekonomické faktory
Úroveň a kvalitu materskej školy v značnej miere ovplyvňujú spoločenské,
sociálne a ekonomické faktory.
Prácu MŠ a jej úroveň ovplyvňujú finančné príjmy a hospodárenie.
Príjmy materskej školy tvoria štátne príjmy, mesačné príspevky rodičov na
čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov, sponzorské príjmy a príjmy z 2% daní
od právnických a fyzických osôb.
V hospodárení s príjmami je dominantná spotreba a úhrada energií a služieb,
údržba MŠ a postupná výmena už nevyhovujúceho zariadenia a vybavenia .
Účelové a kapitálové dotácie zriaďovateľa, ktorých výšku určujú možnosti
a príjmy zriaďovateľa sa čerpali na postupnú výmenu okien na budove MŠ ,
pracovných strojov a vybavenia ŠJ , časť renovácie chodníkov ,renováciu
vodovodných potrubí v areáli školského dvora.
Na obnovu, modernizáciu a vybavenie tried pre činnosti s deťmi využívame
prevažne sponzorské príjmy , čiastočne dotácie od rodičov a príjmy z 2% daní
fyzických a právnických osôb.
Rodičia i rôzne organizácie prispievajú materskej škole i hmotnými darmi nábytkom, vzdelávacími pomôckami, interaktívnymi pomôckami.
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8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
výchove a vzdelávaní

Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí
zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie
zákonnému zástupcovi, alebo ním splnomocnenej osobe.
Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú
činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí
zodpovedá lektor.
Pri činnostiach , ktoré si vyžadujú zvýšený dozor a pri školských aktivitách
riaditeľ poverí organizovaním akcie zodpovedného pedagogického pracovníka .
Pri akciách organizovaných mimo materskej školy pri exkurziách, výletoch
a kurzoch budú poučení všetci zúčastnení o bezpečnosti a ochrane zdravia ako
i o organizácii výletu, exkurzie. O poučení o ochrane bezpečnosti a zdravia
zúčastnených osôb sa vyhotoví informovaný súhlas , ktorý potvrdia všetky
zúčastnené dospelé osoby svojim podpisom.
Všeobecný rámec podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
stanovuje Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a pre podmienky predprimárneho vzdelávania platná Vyhláška MŠ SR
č.306/2008 Z.z.a č. 308/2009.

9. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických
a odborných zamestnancov

Dôležitou úlohou školy je aj vytváranie podmienok pre zvyšovanie odborného
rastu pedagogických zamestnancov.
Plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov je cielene zameraný :
- na zvyšovanie odborných kompetencií učiteľov,
- motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie
a zdokonaľovanie profesijných spôsobilostí,
- sprostredkovanie najnovších poznatkov z didaktiky, pedagogiky a príbuzných
vied
- na implementáciu získaných odborných poznatkov do výchovno-vzdelávacej
práce s deťmi
Plán kontinuálneho vzdelávania pedagógov je každoročne zostavovaný
riaditeľkou školy a vedúcou MZ na základe prejednania pedagógmi na prvej PR
a schvaľovaný zriaďovateľom MÚ . Obsahuje názov a stav absolvovania
jednotlivých vzdelávacích programov ,ich priebeh alebo ukončenie ,stav
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získaných kreditov u jednotlivých pedagógov. Každá pani učiteľka má možnosť
prihlásiť sa na zvolený vzdelávací program z ponuky MPC v Žiline a iných
inštitúcií ďalšieho vzdelávania. Účasť pedagógov na vzdelávaní potvrdzuje
riaditeľka MŠ. Vedúci zamestnanci úspešne absolvovali dvojročné funkčné
vzdelávanie v projekte MPC „Riadenie školy „ na prípravu vedúcich
zamestnancov a následne po 4 rokoch absolvujú funkčné inovačné vzdelávanie.
Ostatní pedagogickí zamestnanci úspešne absolvovali vzdelávacie programy
v rámci projektu : Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, projekt je
spolufinancovaný zo zdrojov EU. Poskytovateľom vzdelávacích programov bolo
MPC Žilina , ZŠ s MŠ Kráľa Svätopluka Šintava , STIEFEL EUROCART
Bratislava, Interaktívna škola s.r.o.
Pedagogickí zamestnanci úspešne ukončili nasledovné vzdelávacie programy
čím si zdokonalili svoje profesijné kompetencie :
° Využitie digitálnych technológií v práci v MŠ
° Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom
vzdelávaní
° Kreslenie v grafickom programe RNA
° Zvládanie záťaží v školskom prostredí – rozvoj relaxačných zručností
pedagogického zamestnanca
° Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
° Učiť moderne , inovatívne , kreatívne
° Uplatnenie osobnostného , sociálneho a morálneho rozvoja
° Kreslenie v grafickom programe Tux Point
° Softvérové vybavenie interaktívnej tabule a integrácia digitálnych technológií
do VVČ v MŠ
° Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít
° Návrh a tvorba web stránok
° Tvorba pozitívnej klímy v triede
° Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese
° PowerPoint v edukačnom procese
° Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania – vzdelávacia oblasťUmenie a kultúra časť – Výtvarná výchova
Prípravné atestačné vzdelávanie v roku 2016 ukončili 4 pedagogické
pracovníčky. Zároveň úspešne ukončilo päť pedagogických pracovníčok
1. atestačnú skúšku s následným zaradením do kariérového stupňa –
pedagogických zamestnancov s prvou atestáciou. ( Jedna pedagogická
pracovníčka ukončila 1.atestačnú skúšku individuálne , bez prípravného
atestačného vzdelávania.)
Okrem toho majú pedagógovia k dispozícii dostatok odbornej pedagogickej
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literatúry, ktorú každoročne dopĺňame novými inovatívnymi titulmi ,určenými pre
samoštúdium pedagógov a sebavzdelávanie.
10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

Dokumentácia o deťoch
Od prijatia dieťaťa do materskej školy až po ukončenie predprimárneho
vzdelávania sa vedie osobný spis dieťaťa, tvorí súčasť pedagogickej
dokumentácie. Vedie ju triedny učiteľ a evidujú sa v ňom písomne všetky
skutočnosti, súvisiace s jeho začlenením do výchovno-vdelávacej činnosti až po
ukončenie dochádzky dieťaťa do MŠ v súlade so zákonom č. 245/2008 § 11.
ods.2.
Hodnotenie detí
Do osobných spisov formou diagnostického hárku sa zaznamenávajú:
- údaje o fyzickom a duševnom zdraví dieťaťa,
- údaje o procese prijímania a adaptácie dieťaťa do MŠ,
- požiadavky a podmienky výchovy a vzdelávania, ktoré vyplývajú
z individuálnych a vekových osobitostí dieťaťa,
- záznamy o dieťati so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami,
- záznamy o zapojení sa dieťaťa do činností, ktoré sú vykonávané ako súčasť
výchovno-vzdelávacej činnosti
- hodnotiace hárky výkonov detí – 3x ročne na začiatku roka , - ½ ročné,
koncoročné
Informácie o dieťati získavame
- z vlastného pozorovania dieťaťa pri hre a činnostiach
- z rozhovorov s dieťaťom,
- z rozhovorov s rodičmi dieťaťa,
- z výtvorov dieťaťa z portfólia / pracovné listy , výtvarné práce...../
- z názorov odborníka, lekára, špeciálneho pedagóga a podobne.
Informácie o dieťati zisťujeme
- na začiatku školského roka /stupeň počiatočnej vývojovej úrovne/
- v polroku / pokroky dieťaťa/
- na konci roku / pokrok dieťaťa za školský rok
- priebežne, počas roka – spozorovaný jav, ktorý je potrebné zaznamenať
v súvislosti s vekovými osobitosťami, nežiadúcimi prejavmi, úspechmi dieťaťa
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Individuálny plán majú podľa potreby vypracovaný deti s odloženou školskou
dochádzkou a deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.
Záznamy pedagogickej diagnostiky a slovných výtvorov detí pedagogické
pracovníčky používajú pri zosúladení spoločných výchovno-vzdelávacích
postupov oboch učiteliek v triede a pri plánovaní aktivít s deťmi. Podávajú
zároveň informácie rodičom o napredovaní dieťaťa a osvojovaní si zručností,
spôsobilostí a komunikácie.
Pedagógovia 2x ročne v prvom a druhom polroku vypracovávajú písomné
hodnotenie rozvoja kompetencií detí v priebežných výsledkoch vzdelávania,
zohľadňujúc základný rámec kľúčových kompetencií. Dieťa v materskej škole
získava elementárne základy 1. komunikačných kompetencií,
2. matematických kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky,
3. digitálnych kompetencií,
4. kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť,
5. sociálnych a personálnych kompetencií,
6. občianskych kompetencií,
7. pracovných kompetencií.
11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Pedagogický pracovný tím
Poradným orgánom riaditeľky MŠ je pedagogická rada , metodické združenie,
rada školy.
Všetci členovia pedagogického kolektívu spolupracujú na splnení spoločných
cieľov, vzájomne spolupracujú, konzultujú študijné materiály, vymieňajú si
poznatky a názory. Výstupy , prezentácie a metodické materiály z rôznych
druhov absolvovaného kontinuálneho vzdelávania si navzájom odovzdajú
v rámci zasadaní MZ.
Každý člen je zodpovedný za svoju prácu a jeho príspevok ku spoločnej práci je
pravidelne hodnotený i ostatnými členmi kolektívu.
Sledujeme tak zapájanie pedagogických zamestnancov do riadenia MŠ, čím
smerujeme k novému charakteru riadenia- kooperatívnemu a participovanému, pri
ktorom každý jedinec rovnocenne uplatňuje svoju profesionalitu.
Metodické združenie ako poradný orgán vypracováva plán činnosti, ktorý je
orientovaný na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti.
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Pedagogickí zamestnanci s prvou atestáciou prezentujú svoje poznatky, spracujú
a poskytnú ich aj ďalším kolegom pedagógom v rámci MZ vo forme
metodických materiálov, CD nosičov, PC prezentácií a pod.
Hodnotenie učiteľov
Hodnotenie práce jednotlivých členov pedagogického kolektívu vykonáva
riaditeľka MŠ v súlade s plánom hospitácií na príslušný školský rok. V závere
školského roka vykonáva súhrnné ročné hodnotenie jednotlivých pedagogických
zamestnancov formou hodnotiacich hárkov zameraných na :
1. Oblasť – Rozvoja kompetencií dieťaťa
2. Oblasť – Úrovne výchovno-vzdelávacej práce
3. Oblasť – Sebarozvoja
4. Oblasť - Pracovných schopností
5. Oblasť – Profesijného rastu
Charakterizuje tak výkon a kvalitu práce pedagogických zamestnancov
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

ich pracovný výkon v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti
uplatňovanie pedagogických a didaktických zásad
úroveň ich profesionálneho správania sa
dodržiavanie stanovených školských noriem
napĺňanie osobných úloh
rozvíjanie kľúčových kompetencií u detí
utváranie priaznivej emocionálnej a sociálnej klímy
úroveň vedenia pedagogickej dokumentácie
úroveň plánovania a riadenia vzdelávacích činností
úroveň schopnosti stanovenia cieľov VVČ a ich naplnenie v súlade so ŠkVP
úroveň využívania rôznych foriem učenia sa detí ( zážitkové,kooperačné...)
úroveň hodnotiacich a sebahodnotiacich schopností

Pedagogickí zamestnanci v závere školského roka vypracovávajú autoreflexiu formulár sebahodnotenia pedagogického zamestnanca smerom k svojim
celoročným výkonom .
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Materská škola Gemerská 1772, 010 08 Žilina

Školský vzdelávací program

" STROM POZNANIA „

Učebné osnovy
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JA SOM, TY SI....

Téma
týždňa

ĽUDIA OKOLO MŇA

FAREBNÁ JESEŇ

Obsahový
celok

Výkonový štandard
Aktívne a spontánne nadväzuje rečový
kontakt s inými osobami – deťmi
i dospelými.
Určí (označí) objekt na základe popisu
polohy pomocou slov a slovných
spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad,
pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v
(čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v
strede (miestnosti, obrázka ...).
Opíše ľudské telo v základných
anatomických kategóriách.
Predstaví sa deťom i dospelým,
oslovuje menom rovesníkov v triede,
pozná mená učiteliek v triede.

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

Vzdelávacia
oblasť

Podoblasť

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
1. Hovorená reč

1.1
Komunikačné
konvencie

MATEMATIKA
2 Geometria a
A PRÁCA
meranie
S INFORMÁCIAMI
4 Človek

ČLOVEK A
PRÍRODA
ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ
UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

7 Ľudia
v blízkom
a širšom okolí
1.1 Rytmické
činnosti
1

Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre
zdravie človeka.

ZDRAVIE A
POHYB

Vymenuje členov blízkej rodiny,
identifikuje príbuzenské vzťahy v
blízkej rodine.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

Vyslovuje správne, zreteľne a plynule
všetky hlásky a hláskové skupiny.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
1. Hovorená reč

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

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

Formuluje gramaticky správne
jednoduché rozvité vety a súvetia.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
1. Hovorená reč

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.

Volí vhodný pozdrav vzhľadom na
aktuálnu situáciu a odzdraví
primerane situácii.
Pozná základnú pracovnú náplň
vybraných profesií.
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Zdravie
a zdravý
životný
štýl
7
Ľudia v blízkom
a širšom okolí
1.2 Artikulácia
a
výslovnosť
2.1 Výtvarné
činnosti
s tvarom
na ploche
1.3 Gramatická
správnosť a
spisovnosť

MATEMATIKA
2 Geometria a
A PRÁCA
meranie
S INFORMÁCIAMI

ČLOVEK A SVET
PRÁCE
ČLOVEK A SVET
PRÁCE

8
Základy etikety
5 Remeslá a
Profesie

Téma
týždňa

Výkonový štandard

Vzdelávacia
oblasť

Spieva piesne a riekanky.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

Má osvojené základné hygienické
návyky (použitie toalety a toaletného
papiera, umývanie rúk po použití
toalety, umývanie rúk pred jedlom a
po zašpinení sa atď.).

ZDRAVIE A
POHYB

Modeluje tvary z mäkkej modelovacej
hmoty.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

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

MIESTO, KDE BÝVAM

FAREBNÁ JESEŇ

ĽUDIA OKOLO MŇA

Obsahový
celok

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.
Rozpráva o prírodných reáliách
známeho okolia.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.1 Chápanie obsahu,
významu a funkcií
písanej reči

Podoblasť
1.2 Vokálne
činnosti
2
Hygiena a
sebaobslužné
činnosti
2.2 Výtvarné
činnosti
s tvarom
v priestore
2.1.1
Poznávanie
funkcií písanej
reči

MATEMATIKA
2 Geometria a
A PRÁCA
meranie
S INFORMÁCIAMI

ČLOVEK A
PRÍRODA

1 Vnímanie
prírody

Vymenuje členov blízkej rodiny,
identifikuje príbuzenské vzťahy v
blízkej rodine.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

7 Ľudia
v blízkom
a širšom okolí

Využíva hudobné nástroje Orffovho
inštrumentára na vyjadrenie
charakteru, nálady piesne či skladby.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

1.3
Inštrumentálne
činnosti

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

ZDRAVIE A
POHYB

3
Pohyb
a telesná
zdatnosť

Vlastnými slovami vysvetlí význam
slov, ktoré pozná (napr. opisom,
použitím synonymických výrazov, aj
negatívnym vymedzením, teda
použitím antoným a i.).

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.1 Chápanie obsahu,
významu a funkcií
písanej reči

2.1.2
Porozumenie
explicitného
významu textu –
slovná zásoba
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Obsahový
celok

Téma
týždňa

Výkonový štandard
Pomenuje základné a zmiešané farby.

SPOLU TO DOKÁŽEME

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

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova
JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.1 Chápanie obsahu,
významu a funkcií
písanej reči

Podoblasť
2.3 Výtvarné
činnosti
s farbou
2.1.3
Porozumenie
implicitného
významu textu

MATEMATIKA
2 Geometria a
A PRÁCA
meranie
S INFORMÁCIAMI

Opíše základné fyziologické funkcie
ľudského tela – dýchanie, trávenie,
pohyb, krvný obeh, zmyslové
vnímanie.

ČLOVEK A
PRÍRODA

Chápe technický náčrt ako návod
pre vytvorenie predmetu.

ČLOVEK A SVET
PRÁCE

2 Konštruovanie

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

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

1.4 Percepčné
činnosti

Má správne držanie tela v stoji a v
sede.

Výtvarne vyjadruje svoje predstavy
o svete.
Vníma a vie primerane vysvetliť
rozdiel medzi poéziou (básničkou) a
prozaickými žánrami.

PRIŠLA JESEŇ

FAREBNÁ JESEŇ

Odpovedá na otázky nad rámec
doslovného významu textu a dokáže
predvídať dej, domýšľať
(dedukovať) obsah, aplikovať
informácie z textu v prenesených
situáciách a pod.

Vzdelávacia
oblasť

Postaví stavbu z primeraného
množstva (do 10) stavebnicových
dielcov podľa predlohy, podľa
pokynov, na danú tému.
Opíše vybrané prírodné javy a
podmienky zmeny ich fungovania na
základe vlastného pozorovania a
skúmania (svetlo a tiene, teplo a
horenie, topenie a tuhnutie,
vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a
pohyb).
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ZDRAVIE A
POHYB

4 Človek

1
Zdravie
a zdravý
životný
štýl

UMENIE
2.4 Spontánny
A KULTÚRA
výtvarný prejav
2. Výtvarná výchova
JAZYK
2.1.4
A KOMUNIKÁCIA
Znalosť žánrov
2. Písaná reč
a jazykových
2.1 Chápanie obsahu,
prostriedkov
významu a funkcií
písanej reči
písanej reči
MATEMATIKA
2 Geometria a
A PRÁCA
meranie
S INFORMÁCIAMI

ČLOVEK A
PRÍRODA

6 Prírodné javy

Téma
týždňa

Výkonový štandard

Vzdelávacia
oblasť

Podoblasť

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

ČLOVEK
A SPOLOČNOSŤ

1 Orientácia v
čase

Vyjadrí charakter piesní a hudby
prirodzeným kultivovaným pohybom.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

1.5 Hudobno –
pohybové
činnosti
2
Hygiena a
sebaobslužné
činnosti

Aktívne sa zúčastňuje na príprave
stolovania (desiata, obed, olovrant),
používa príbor a dodržiava čistotu pri
stolovaní.

Na základe ilustrácie rozpráva vlastný
jednoduchý príbeh.

Reaguje výtvarnými prostriedkami na
zmyslové podnety.

POZNÁVAME OVOCIE

FAREBNÁ

JESEŇ

PRIŠLA JESEŇ

Obsahový
celok

ZDRAVIE A
POHYB
JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.2 Chápanie
formálnych
charakteristík písanej
reči
UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

2.2.1
Koncept tlače a
znalosť
knižných
konvencií
2.5 Synestézia
(medzizmyslové
vnímanie)

Sprevádza spievanie piesne alebo
recitáciu krátkeho literárneho útvaru
rytmickým sprievodom.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.2 Chápanie
formálnych
charakteristík písanej
reči

2.2.2
Fonologické
procesy a
fonologické
uvedomovanie

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

MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

3 Logika

Rozpozná rôzne druhy ovocia a
uvedomí si význam ich konzumácie
pre správnu životosprávu.

ČLOVEK A
PRÍRODA

2 Rastliny

Identifikuje suroviny potrebné na
prípravu niektorých vybraných bežne
používaných výrobkov.

ČLOVEK A SVET
PRÁCE

4 Technológie
výroby

Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné
skladby prostriedkami hudobnej
dramatiky.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

1.6
Hudobnodramatické
činnosti

Ovláda správnu techniku chôdze a
behu.

ZDRAVIE A
POHYB

3
Pohyb a telesná
zdatnosť

Slovne opíše obraz, sochu, dizajn
(predmet) a architektúru.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

2.6
Vnímanie
umeleckých diel
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Obsahový
celok

Téma
týždňa

Vzdelávacia
oblasť

Podoblasť

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.2 Chápanie
formálnych
charakteristík písanej
reči

2.2.3
Grafomotorické
predpoklady
písania

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

MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

3 Logika

Triedi prírodné reálie podľa rôznych
identifikovaných znakov.

ČLOVEK A
PRÍRODA

1 Vnímanie
prírody

Používa predmety dennej potreby v
domácnosti a aj elementárne pracovné
nástroje v dielni či záhrade.

ČLOVEK A SVET
PRÁCE

3 Užívateľské
zručnosti

Realizuje rytmický sprievod k
riekankám a piesňam.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

1.1
Rytmické
činnosti

Uvádza príklady zdravej a
nezdravej výživy.

ZDRAVIE A
POHYB

Reaguje na neverbálne signály (gestá,
mimiku), udržuje očný kontakt,
hlasnosť prejavu prispôsobuje situácii.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
1 Hovorená reč

Vystrihuje časti obrázkov.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

Vyslovuje správne, zreteľne a plynule
všetky hlásky a hláskové skupiny.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
1 Hovorená reč

V skupine útvarov identifikuje (aj
hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik,
trojuholník.

MATEMATIKA
2 Geometria a
A PRÁCA
meranie
S INFORMÁCIAMI

Výkonový štandard

ZELENINOVÁ ZÁHRADKA
STROMY, KRÍKY A ICH
PLODY

FAREBNÁ JESEŇ

Kreslí grafomotorické prvky
vyžadujúce pohyby dlane a prstov.

1 Zdravie
a zdravý
životný štýl
1.1
Komunikačné
konvencie
2.1
Výtvarné
činnosti s
tvarom na
ploche
1.2 Artikulácia
a
výslovnosť

Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše

ČLOVEK A
PRÍRODA

2 Rastliny

Používa predmety dennej potreby v
domácnosti a aj elementárne pracovné
nástroje v dielni či záhrade.

ČLOVEK A SVET
PRÁCE

3 Užívateľské
zručnosti

Spieva piesne a riekanky.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

1.2
Vokálne
činnosti
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Téma
týždňa

AKO SA ĽUDIA A ZVIERATKÁ PRIPRAVUJÚ NA
ZIMU
NAŠE ZÚBKY

FAREBNÁ JESEŇ

STROMY,
KRÍKY A ICH
PLODY

Obsahový
celok

Výkonový štandard

Vzdelávacia
oblasť

Podoblasť

Aktívne sa zúčastňuje na príprave
stolovania (desiata, obed, olovrant),
používa príbor a dodržiava čistotu pri
stolovaní.

ZDRAVIE A
POHYB

Skladá, spája z rôznych materiálov
priestorovú zostavu, pomenuje ju.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

Rozumie spisovnej podobe jazyka.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
1 Hovorená reč

Približne nakreslí kruh, štvorec,
obdĺžnik, trojuholník.

MATEMATIKA
2 Geometria a
A PRÁCA
meranie
S INFORMÁCIAMI

2 Hygiena a
sebaobslužné
činnosti
2.2
Výtvarné
činnosti s
tvarom v
priestore
1.3
Gramatická
správnosť a
výslovnosť

Uvedie potravinový a technický
úžitok niektorých úžitkových
rastlín a húb.

ČLOVEK A
PRÍRODA

2 Rastliny

Identifikuje suroviny potrebné na
prípravu niektorých vybraných bežne
používaných výrobkov.

ČLOVEK A SVET
PRÁCE

4 Technológie
výroby

Zvláda jednoduché inštrumentálne
sprievody k piesňam a riekankám.
Ovláda skok znožmo a skok cez
prekážku.
Uvedie jednoduché príklady
dôležitosti písanej reči.
Identifikuje niektoré životné prejavy
živočíchov.
Ovláda základy miešania farieb.

Odpovedá na otázky vyplývajúce z
textu (napr. udalostí, deja, faktov,
informácií a i).
Poskladá z primeraného množstva
útvarov obrázok podľa predlohy,
pokynov a na danú tému.
Opíše základné fyziologické funkcie
ľudského tela – dýchanie, trávenie,
pohyb, krvný obeh, zmyslové
vnímanie.
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1.3
UMENIE
Inštrumentálne
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova
činnosti
3
Pohyb
a
ZDRAVIE A
telesná zdatnosť
POHYB
JAZYK
2.1.1
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
Poznávanie
2.1 Chápanie obsahu, funkcií písanej
významu a funkcií
reči
písanej reči
ČLOVEK A
3 Živočíchy
PRÍRODA
2.3
UMENIE
Výtvarné
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova činnosti s farbou
2.1.2
JAZYK
Porozumenie
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
explicitného
2.1 Chápanie obsahu, významu textu –
významu a funkcií
slovná zásoba
písanej reči
MATEMATIKA
2 Geometria a
A PRÁCA
meranie
S INFORMÁCIAMI
ČLOVEK A
PRÍRODA

4 Človek

Téma
týždňa

ĽUDSKÉ TELO

FAREBNÁ JESEŇ

NAŠE ZÚBKY

Obsahový
celok

Výkonový štandard

Vzdelávacia
oblasť

Podoblasť

Opíše režim dňa.

ČLOVEK
A SPOLOČNOSŤ

1
Orientácia
v čase

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

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

1.4
Percepčné
činnosti

Opíše jednoduchú prevenciu
prenesenia infekčného ochorenia
(napr. nekýcham na druhého) a
vzniku zubného kazu (čistím si
zuby).

ZDRAVIE A
POHYB

Používa rôzne maliarske nástroje.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

Uvažuje nad informáciami
prezentovanými prostredníctvom
informačno-komunikačných
technológií, porovnáva ich s
vlastnou skúsenosťou a s tým, čo
vie z iných zdrojov.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2.1.3 Porozumenie
2. Písaná reč
implicitného
2.1 Chápanie obsahu,
významu textu
významu a funkcií
písanej reči

Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a
pomenuje rovnú a krivú čiaru.

MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

2 Geometria a
meranie

Opíše základné fyziologické
funkcie ľudského tela –
dýchanie, trávenie, pohyb, krvný
obeh, zmyslové vnímanie.

ČLOVEK A
PRÍRODA

4 Človek

Dokončuje individuálnu alebo
skupinovú činnosť.
Využíva tanečné prvky v
jednoduchých choreografiách.

ČLOVEK
A SPOLOČNOSŤ
UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

Identifikuje typické znaky
ochorenia a zdravia.

ZDRAVIE A
POHYB

Vie primerane vysvetliť rozdiel
medzi fiktívnymi a skutočnými
príbehmi zo života.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.1 Chápanie obsahu,
významu a funkcií
písanej reči

Kreslí postavu.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova
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1
Zdravie
a zdravý
životný
štýl
2.4
Spontánny
výtvarný prejav

9 Ľudské vlastnosti
a emócie
1.5
Hudobnopohybové činnosti
1
Zdravie a zdravý
životný štýl
2.1.4
Znalosť
žánrov a
jazykových
prostriedkov
písanej reči
2.4 Spontánny
výtvarný prejav

Obsahový
celok

Téma
týždňa

Výkonový štandard

FARBY A TVARY

Objaví a jednoducho opíše pravidlo
postupnosti.

Podoblasť

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.2.3
2.2 Chápanie
Grafomotorické
formálnych
predpoklady písania
charakteristík písanej
reči
MATEMATIKA
3 Logika
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

Triedi prírodné reálie podľa rôznych
identifikovaných znakov.

ČLOVEK A
PRÍRODA

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

ČLOVEK A SVET
PRÁCE

2
Konštruovanie

Vyjadruje piesne, riekanky a
hudobné skladby prostriedkami
hudobnej dramatiky.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

Udržiava poriadok vo svojom okolí.

ZDRAVIE A
POHYB

1.6
Hudobnodramatické činnosti
2 Hygiena a
sebaobslužné
činnosti
2.3
Výtvarné činnosti
s farbou

Hravo experimentuje s farbami.

KAMARÁTI ZAJAČIKA DOPRAVÁČIKA

FAREBNÁ JESEŇ

Kreslí grafomotorické prvky
vyžadujúce pohyb zápästia.

Vzdelávacia
oblasť

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

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova
JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.1 Chápanie obsahu,
významu a funkcií
písanej reči

Využíva čiarový pohyb na
spájanie bodov do obrazcov,
MATEMATIKA
kreslenie obrysov či identifikáciu
A PRÁCA
S
INFORMÁCIAMI
cesty v obrazci (v bludisku, na
jednoduchej mape).
Pozná nebezpečenstvá súvisiace
ČLOVEK
A SPOLOČNOSŤ
s cestnou premávkou.
Vokálne rytmizuje riekanky
UMENIE
A KULTÚRA
rôzneho druhu v 2/4 aj v 3/4
1. Hudobná výchova
takte.

1 Vnímanie prírody

2.1.2
Porozumenie
explicitného
významu textu –
slovná zásoba

2 Geometria a
meranie
3
Dopravná výchova
1.1
Rytmické činnosti

Ovláda skok znožmo a skok cez
prekážku.

ZDRAVIE A
POHYB

3
Pohyb a telesná
zdatnosť

Rozhodne, či sa dve slová rýmujú.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.2 Chápanie
formálnych
charakteristík písanej
reči

2.2.1
Koncept tlače a
znalosť knižných
konvencií
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Téma
týždňa

NA CESTE SI POZOR DAJ

FAREBNÁ JESEŇ

Obsahový
celok

Výkonový štandard

Vzdelávacia
oblasť

Podoblasť

Spája časti obrázkov lepením.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

2.1
Výtvarné činnosti s
tvarom na ploche

Používanie jazyka prispôsobuje
sociálnym situáciám a vzťahom.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
1. Hovorená reč

1.1 Komunikačné
konvencie

MATEMATIKA
Rozhodne o pravdivosti (áno/nie,
A PRÁCA
platí/neplatí) jednoduchých
S INFORMÁCIAMI
tvrdení.

3 Logika

Pozná nebezpečenstvá súvisiace
s cestnou premávkou.

ČLOVEK
A SPOLOČNOSŤ

3
Dopravná výchova

Spieva piesne a riekanky.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

1.2
Vokálne činnosti

Identifikuje zdravie ohrozujúce
situácie.

ZDRAVIE A
POHYB

Skladá, spája z rôznych
materiálov priestorovú zostavu,
pomenuje ju.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

Pozná význam vybraných
dopravných značiek.

ČLOVEK
A SPOLOČNOSŤ
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1
Zdravie a zdravý
životný štýl
2.2
Výtvarné
činnosti s
tvarom v
priestore
3
Dopravná výchova

ČAKANIE NA MIKULÁŠA

Téma
týždňa

Výkonový štandard

Vzdelávacia
oblasť

Podoblasť

Pozná a dodržiava základné pravidlá
vedenia dialógu.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
1. Hovorená reč

1.1
Komunikačné
konvencie

Na základe pokynov daných
pomocou symbolov ↓, ←, →, ↑
(alebo pomocou iných
dohodnutých symbolov pre pohyb
v štvorcovej sieti) sa dokáže
pohybovať v štvorcovej sieti.

MATEMATIKA
A PRÁCA
2 Geometria a
S INFORMÁCIAMI
meranie

Správne používa pojmy včera, dnes a
zajtra.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

Využíva hudobné nástroje Orffovho
inštrumentára na vyjadrenie
charakteru, nálady piesne či skladby.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

Ovláda rôzne techniky lezenia,
plazenia a preliezania.

ZDRAVIE A
POHYB

Vyslovuje správne, zreteľne a
plynule všetky hlásky a hláskové
skupiny.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
1. Hovorená reč

Ovláda niekoľko techník maľovania.
Formuluje gramaticky správne
jednoduché rozvité vety a súvetia.

ĽUDIA A HVIEZDY

JAGAVÁ ZIMA

Obsahový
celok

Odmeria vzdialenosť a určený
rozmer predmetu (v skutočnosti, aj
na obrázku) odhadom a pomocou
určenej aj zvolenej neštandardnej
jednotky (krok, dlaň, pomocný
predmet). Výsledok merania
vysloví počtom použitých
jednotiek merania (v obore do 10).

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova
JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
1. Hovorená reč

1
Orientácia
v čase
1.3
Inštrumentálne
činnosti
3
Pohyb a telesná
zdatnosť
1.2 Artikulácia
a
výslovnosť
2.3 Výtvarné
činnosti s farbou
1.3 Gramatická
správnosť a
spisovnosť

MATEMATIKA
2 Geometria a
A PRÁCA
meranie
S INFORMÁCIAMI

Opíše Zem ako súčasť vesmíru.

ČLOVEK A
PRÍRODA

2 Rastliny

Pracuje podľa jednoduchého
kresleného postupu.
Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby
verbálne, pohybom alebo inými
umeleckými výrazovými
prostriedkami.

ČLOVEK A SVET
PRÁCE

2
Konštruovanie

Manipuluje s náčiním: hádzanie,
chytanie, podávanie, odrážanie,
preskakovanie atď.
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UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova
ZDRAVIE A
POHYB

1.4 Percepčné
činnosti
3
Pohyb a telesná
zdatnosť

Téma
týždňa

ČAROVNÉ VIANOCE

Výkonový štandard

Vzdelávacia
oblasť

Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

Orientuje sa na elementárnej úrovni v
časových vzťahoch dňa, týždňa,
mesiaca a roka.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

Rozumie spisovnej podobe jazyka.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
1. Hovorená reč

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...).

ČLOVEK A SVET
PRÁCE

Využíva tanečné prvky v
jednoduchých choreografiách.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

Ovláda tieto jednoduché
akrobatické zručnosti: stoj na
jednej nohe, obrat okolo výškovej
osi.

ZDRAVIE A
POHYB

Obdarí druhých.

Reaguje výtvarnými prostriedkami na
zmyslové podnety.

Reprodukuje stručne obsah
prečítaného textu.
Pri usporiadaní 3 predmetov určí
predmet s najväčším zvoleným
rozmerom. Túto skutočnosť vysloví
pomocou slov s predponou naj
(najdlhší, najkratší, najužší, najtenší
...).
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Podoblasť
2.1
Výtvarné
činnosti s
tvarom na
ploche
1
Orientácia
v čase
1.3 Gramatická
správnosť a
spisovnosť

MATEMATIKA
2 Geometria a
A PRÁCA
meranie
S INFORMÁCIAMI

Jednoducho opíše postup zhotovenia
vybraných výrobkov.

Obsahy a zážitky z čítania
vyjadruje vo výtvarných
činnostiach.

KRÁSY ZIMY

JAGAVÁ ZIMA

ĽUDIA A
HVIEZDY

Obsahový
celok

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ
JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.1 Chápanie
obsahu, významu
a funkcií písanej reči
UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova
JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.1 Chápanie
obsahu, významu
a funkcií písanej reči
MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

2
Konštruovanie
1.5
Hudobnopohybové
činnosti
3
Pohyb a telesná
zdatnosť
10 Prosociálne
správanie
2.1.3
Porozumenie
implicitného
významu textu
2.5 Synestézia
(medzizmyslové
vnímanie)
2.1.2
Porozumenie
explicitného
významu textu –
slovná zásoba

2 Geometria a
meranie

Téma
týždňa

Výkonový štandard
Opíše vybrané prírodné javy a
podmienky zmeny ich fungovania na
základe vlastného pozorovania a
skúmania (svetlo a tiene, teplo a
horenie, topenie a tuhnutie,
vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a
pohyb).
Plynule rozpráva o svojich záľubách aj
povinnostiach.
Imituje pohyb v hudobno-pohybových
hrách.

Vzdelávacia
oblasť

Podoblasť

ČLOVEK A
PRÍRODA

6 Prírodné javy

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ
UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

Dodržiava pravidlá v pohybových
hrách.

ZDRAVIE A
POHYB

V dialógu vie vypočuť iných (deti i
dospelých).

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

Reaguje výtvarnými prostriedkami na
výtvarné dielo.
Formuluje gramaticky správne
jednoduché rozvité vety a súvetia.

Usporiada podľa veľkosti určeného
rozmeru 3 až 4 predmety.
Uvedomuje si zmeny v prírode
počas roka.

ZIMNÉ HRY A ŠPORTY

JAGAVÁ ZIMA

KRÁSY ZIMY

Obsahový
celok

Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej
rozprávky alebo príbehu – pozitívne i
negatívne.
Realizuje rytmický sprievod k
riekankám a piesňam.

Uvádza, prečo je pohyb dôležitý
pre zdravie človeka.

1 Orientácia
v čase
1.5 Hudobnopohybové
činnosti
3
Pohyb a telesná
zdatnosť
10
Prosociálne
správanie
2.6
Vnímanie
umeleckých diel
1.3 Gramatická
správnosť a
spisovnosť

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova
JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
1 Hovorená reč
MATEMATIKA
2 Geometria a
A PRÁCA
meranie
S INFORMÁCIAMI
1
ČLOVEK A
Vnímanie
PRÍRODA
prírody
9
Ľudské
ČLOVEK A
vlastnosti a
SPOLOČNOSŤ
emócie
1.1
UMENIE
Rytmické
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova
činnosti
1
Zdravie a
ZDRAVIE A
zdravý životný
POHYB
štýl

Vlastnými slovami vysvetlí
význam slov, ktoré pozná (napr.
opisom, použitím synonymických
výrazov, aj negatívnym
vymedzením, teda použitím
antoným a i.).

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.1 Chápanie
obsahu, významu
a funkcií písanej reči

2.1.2
Porozumenie
explicitného
významu textu –
slovná zásoba

Dotvára tvary kresbou (maľbou) a
pomenuje výsledok.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

2.1 Výtvarné
činnosti
s tvarom na
ploche
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ZVIERATKÁ A VTÁKY V ZIME

Téma
týždňa

Výkonový štandard

Vzdelávacia
oblasť

Podoblasť

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

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.1 Chápanie
obsahu, významu
a funkcií písanej reči

2.1.3
Porozumenie
implicitného
významu textu

MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

2 Geometria a
meranie

ČLOVEK A
PRÍRODA

3 Živočíchy

V usporiadanom rade určí objekt na
základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý,
posledný, predposledný, pred, za,
hneď pred a hneď za.
Identifikuje rôznorodosť živočíšnej
ríše.
Vymenúva rôzne prírodné materiály
(napr. kameň, drevo, uhlie, slama,
šúpolie, perie, vlna a pod.).
Spieva piesne a riekanky.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

1
Materiály a ich
vlastnosti
1.2
Vokálne
činnosti

Rytmicky správne využíva základné
lokomočné pohyby a tanečné kroky na
hudobný sprievod.

ZDRAVIE A
POHYB

3 Pohyb a
telesná zdatnosť

Modeluje tvary z mäkkej modelovacej
hmoty.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

2.2
Výtvarné
činnosti s
tvarom v
priestore

Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré
živočíchy.
Odpovedá na otázky vyplývajúce z
textu (napr. udalostí, deja, faktov,
informácií a i).

FAŠIANGY, TURÍCE...

JAGAVÁ ZIMA

Obsahový
celok

Opíše polohu predmetov v
usporiadanom rade a umiestni v
ňom predmet podľa týchto
pokynov.
Uvedie príklad tradičnej regionálnej
kultúry podľa miestnych podmienok.

ČLOVEK A SVET
PRÁCE

ČLOVEK A
3 Živočíchy
PRÍRODA
JAZYK
2.1.2
A KOMUNIKÁCIA
Porozumenie
2. Písaná reč
explicitného
2.1 Chápanie
významu textu –
obsahu, významu
slovná zásoba
a funkcií písanej reči
MATEMATIKA
2 Geometria a
A PRÁCA
meranie
S INFORMÁCIAMI
ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

Zvláda jednoduché inštrumentálne
sprievody k piesňam a riekankám.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

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

ZDRAVIE A
POHYB

Opíše aktuálne emócie.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ
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5 História okolia
1.3
Inštrumentálne
činnosti
3
Pohyb a telesná
zdatnosť
9 Ľudské
vlastnosti a
emócie

Obsahový
celok

Téma
týždňa

Výkonový štandard
Ovláda niekoľko techník maľovania.
Uvažuje nad informáciami
prezentovanými prostredníctvom
informačno-komunikačných
technológií, porovnáva ich s vlastnou
skúsenosťou a s tým, čo vie z iných
zdrojov.

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

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

AKÍ SME ?

Identifikuje pozitívne a negatívne
ľudské vlastnosti.

KDE
A ČÍM
CESTUJEM
E

JAGAVÁ ZIMA

V dialógu vie vypočuť iných (deti i
dospelých).

Vzdelávacia
oblasť
UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova
JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.1 Chápanie
obsahu, významu
a funkcií písanej reči

2.3
Výtvarné
činnosti s farbou

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

10 Prosociálne
správanie

2.1.3
Porozumenie
implicitného
významu textu

JAZYK
2.1.4
A KOMUNIKÁCIA
Znalosť žánrov a
2. Písaná reč
jazykových
2.1 Chápanie
prostriedkov
obsahu, významu
písanej reči
a funkcií písanej reči
MATEMATIKA
1 Čísla a vzťahy
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI
9
Ľudské
ČLOVEK A
vlastnosti a
SPOLOČNOSŤ
emócie

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

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

Dodržiava pravidlá v pohybových
hrách.

ZDRAVIE A
POHYB

Opíše aktuálne emócie.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

Opíše obsah kresby.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

Reaguje spoločensky prijateľným
spôsobom na aktuálne prejavy
emócií – pozitívne i negatívne.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

Vyčlení začiatočnú hlásku slova.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.2 Chápanie
formálnych
charakteristík písanej
reči
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Podoblasť

1.4
Percepčné
činnosti
3
Pohyb a telesná
zdatnosť
9
Ľudské
vlastnosti a
emócie
2.4
Spontánny
výtvarný prejav
9
Ľudské
vlastnosti a
emócie
2.2.2
Fonologické
procesy a
fonologické
uvedomovanie

KDE A ČÍM CESTUJEME

Téma
týždňa

Výkonový štandard

Vzdelávacia
oblasť

Podoblasť

V obore od 1 do 10 pokračuje od
náhodného čísla v numerickej
postupnosti po číslo 10.

MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

1 Čísla a vzťahy

Pozná rôzne druhy dopravných
prostriedkov.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

Imituje pohyb v hudobno-pohybových
hrách.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

Identifikuje zdravie ohrozujúce
situácie.

ZDRAVIE A
POHYB

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

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.2 Chápanie
formálnych
charakteristík písanej
reči

2.2.3
Grafomotorické
predpoklady
písania

Pozná a dodržiava základné pravidlá
správania v úlohe cestujúceho v
hromadnej doprave a v úlohe
spolujazdca.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

3
Dopravná
výchova

Skladá tvary a skladaním vytvorí
novotvar (nové zobrazenie) a
pomenuje ho.
Pozná a dodržiava základné pravidlá
vedenia dialógu.

MALÍ ZÁCHRANÁRI

JAGAVÁ ZIMA

Obsahový
celok

V obore do 10 určí počítaním po
jednej počet predmetov v skupine.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

2.1
Výtvarné
činnosti s
tvarom na
ploche
1.1
Komunikačné
konvencie

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
1. Hovorená reč
MATEMATIKA
1 Čísla a vzťahy
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

Pozná a dodržiava základné
pravidlá správania účastníkov
cestnej premávky týkajúce sa
cyklistov, kolobežkárov,
korčuliarov.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné
skladby prostriedkami hudobnej
dramatiky.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

Ovláda správnu techniku chôdze a
behu.

ZDRAVIE A
POHYB
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3
Dopravná
výchova
1.5
Hudobnopohybové
činnosti
1
Zdravie a
zdravý životný
štýl

3
Dopravná
výchova
1.6
Hudobnodramatické
činnosti
3
Pohyb a telesná
zdatnosť

Téma
týždňa

NA ČO A KOMU SLÚŽIA

JAGAVÁ ZIMA

MALÍ
ZÁCHRAN
ÁRI

Obsahový
celok

Výkonový štandard

Vzdelávacia
oblasť

Reaguje výtvarnými prostriedkami na
zmyslové podnety.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

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

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

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

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.1 Chápanie
obsahu, významu
a funkcií písanej
reči

Podoblasť
2.5
Synestézia
(medzizmyslové
vnímanie)
3
Dopravná
výchova
2.1.2
Porozumenie
explicitného
významu textu –
slovná zásoba

V obore do 10 vytvorí skupinu
MATEMATIKA
predpísaných predmetov s určeným
1 Čísla a vzťahy
A PRÁCA
počtom a zo skupiny predmetov
S INFORMÁCIAMI
oddelí skupinu s určeným počtom.
Opíše vybrané prírodné javy a
podmienky zmeny ich fungovania
na základe vlastného pozorovania a
ČLOVEK A
6 Prírodné javy
skúmania (svetlo a tiene, teplo a
PRÍRODA
horenie, topenie a tuhnutie,
vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk,
sila a pohyb). - Voľný pád predmetov
Vhodne využíva či spracúva
1
materiály pri modelovaní objektov ČLOVEK A SVET
Materiály a ich
PRÁCE
alebo výrobe jednoduchých
vlastnosti
nástrojov.
1.1
Rytmické
činnosti
3
Pohyb a telesná
zdatnosť

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

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

Ovláda skok znožmo a skok cez
prekážku.

ZDRAVIE A
POHYB

Na základe ilustrácie rozpráva vlastný
jednoduchý príbeh.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.2 Chápanie
formálnych
charakteristík písanej
reči

2.2.1
Koncept tlače a
znalosť
knižných
konvencií

Skladá, spája z rôznych materiálov
priestorovú zostavu, pomenuje ju.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

2.2
Výtvarné
činnosti s
tvarom v
priestore
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Téma
týždňa

Z ČOHO SÚ VYROBENÉ

JAGAVÁ ZIMA

Obsahový
celok

Výkonový štandard

Vzdelávacia
oblasť

Podoblasť

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

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.2 Chápanie
formálnych
charakteristík písanej
reči

2.2.1
Koncept tlače a
znalosť
knižných
konvencií

V obore do 6 pomocou hmatu alebo
sluchu určí počet predmetov v skupine
a vytvorí skupinu predmetov s
určeným počtom.
Opíše vybrané prírodné javy a
podmienky zmeny ich fungovania na
základe vlastného pozorovania a
skúmania (svetlo a tiene, teplo a
horenie, topenie a tuhnutie,
vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a
pohyb). - Sily a pohyb, magnetizmus

MATEMATIKA
1 Čísla a vzťahy
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

ČLOVEK A
PRÍRODA

6 Prírodné javy

1
Materiály a ich
vlastnosti
1.2
Vokálne
činnosti
3
Pohyb a telesná
zdatnosť

Opisuje predmety a ich rôzne
vlastnosti

ČLOVEK A SVET
PRÁCE

Spieva piesne a riekanky.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

Ovláda rôzne techniky lezenia,
plazenia a preliezania.

ZDRAVIE A
POHYB

Používa knihu správnym spôsobom.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.2 Chápanie
formálnych
charakteristík písanej
reči

2.2.1
Koncept tlače a
znalosť
knižných
konvencií

Skladá, spája z rôznych materiálov
priestorovú zostavu, pomenuje ju.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

2.2
Výtvarné
činnosti s
tvarom v
priestore
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Obsahový
celok

Téma
týždňa

Výkonový štandard

Identifikuje niektoré písmená abecedy.

ZOBÚDZANIE JARI

Uvedomuje si zmeny v prírode
počas roka.
Používa predmety dennej potreby v
domácnosti a aj elementárne
pracovné nástroje v dielni či
záhrade.
Využíva hudobné nástroje Orffovho
inštrumentára na vyjadrenie
charakteru, nálady piesne či skladby.
Manipuluje s náčiním: hádzanie,
chytanie, podávanie, odrážanie,
preskakovanie atď.
Pri opise krajiny používa pojmy ako
vrch, les, pole, lúka, potok, rieka,
jazero, rybník.
Opíše podmienky zabezpečujúce
klíčenie a rast rastliny.
Farbami vyjadruje pocity.

Sprevádza spievanie piesne alebo
recitáciu krátkeho literárneho útvaru
rytmickým sprievodom.

KVETY JARI

VOŇAVÁ JAR

Pridá ku skupine a odoberie zo
skupiny skupinu s daným počtom.

Pomocou určovania počtu rieši
kontextové úlohy s jednou operáciou,
kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a
rozdeľuje.
Uvedie niektoré životné prejavy
rastlín.
Pracuje podľa jednoduchého
kresleného postupu.
Využíva tanečné prvky v
jednoduchých choreografiách.
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Vzdelávacia
oblasť

Podoblasť

JAZYK
2.2.1
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
Koncept tlače a
2.2 Chápanie
znalosť
formálnych
knižných
charakteristík písanej
konvencií
reči
MATEMATIKA
1 Čísla a vzťahy
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI
1
ČLOVEK A
Vnímanie
PRÍRODA
prírody
ČLOVEK A SVET
PRÁCE

3
Užívateľské
zručnosti

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

1.3
Inštrumentálne
činnosti
3
Pohyb a telesná
zdatnosť

ZDRAVIE A
POHYB
ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ
ČLOVEK A
PRÍRODA
UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova
JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.2 Chápanie
formálnych
charakteristík písanej
reči

4 Geografia
okolia
2 Rastliny
2.3
Výtvarné
činnosti s farbou
2.2.2
Fonologické
procesy a
fonologické
uvedomovanie

MATEMATIKA
1 Čísla a vzťahy
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI
ČLOVEK A
PRÍRODA
ČLOVEK A SVET
PRÁCE
UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

2 Rastliny
2 Konštruovanie
1.5
Hudobnopohybové
činnosti

Téma
týždňa

KVETY JARI

Obsahový
celok

Výkonový štandard

Vzdelávacia
oblasť

Podoblasť

Ovláda tieto jednoduché akrobatické
zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat
okolo výškovej osi.

ZDRAVIE A
POHYB

3
Pohyb a telesná
zdatnosť

Pri kreslení a grafomotorických
činnostiach drží ceruzku správnym
spôsobom a vyvíja primeranú intenzitu
tlaku na podložku.

ZVIERATKÁ A ICH MLÁĎATKÁ

Reprodukuje stručne obsah
prečítaného textu.

SVIATKY
JARI VEĽKÁ
NOC

VOŇAVÁ

JAR

Používa rôzne maliarske nástroje.

Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde
je menej alebo rovnako veľa
predmetov podľa zisteného počtu v
skupinách (do 10 prvkov v skupine).
Rozpoznáva mláďatá vybraných
živočíšnych druhov a pomenúva ich.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.2 Chápanie
formálnych
charakteristík písanej
reči
UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova
JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.1 Chápanie
obsahu, významu a
funkcií písanej reči

ČLOVEK A
PRÍRODA
ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

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

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova
ČLOVEK A
PRÍRODA
ZDRAVIE A
POHYB

Dotvára tvary kresbou (maľbou) a
pomenuje výsledok.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

Uvažuje nad informáciami
prezentovanými prostredníctvom
informačno-komunikačných
technológií, porovnáva ich s vlastnou
skúsenosťou a s tým, čo vie z iných
zdrojov.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.2 Chápanie
formálnych
charakteristík písanej
reči
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2.4
Spontánny
výtvarný prejav
2.1.2
Porozumenie
explicitného
významu textu –
slovná zásoba

MATEMATIKA
1 Čísla a vzťahy
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

Rozlišuje vhodné a nevhodné
správanie.

Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré
živočíchy.
Rytmicky správne využíva základné
lokomočné pohyby a tanečné kroky na
hudobný sprievod.

2.2.3
Grafomotorické
predpoklady
písania

3 Živočíchy
10
Prosociálne
správanie
1.4
Percepčné
činnosti
3 Živočíchy
3
Pohyb a telesná
zdatnosť
2.1
Výtvarné
činnosti s
tvarom na
ploche
2.1.3
Porozumenie
implicitného
významu textu

SVIATKY JARI - VEĽKÁ NOC

Téma
týždňa

Výkonový štandard
Ovláda základy práce s digitálnymi
technológiami, vie ovládať digitálne
hry či používať digitálne animované
programy určené pre danú vekovú
skupinu a pod.
Odlišuje živé od neživých súčastí
prírody.
Uvedie príklad tradičnej regionálnej
kultúry podľa miestnych podmienok.

Vzdelávacia
oblasť

Podoblasť

MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

4
Práca s
informáciami

ČLOVEK A
PRÍRODA
ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

1 Vnímanie
prírody
5
História okolia
1.6
Hudobnodramatické
činnosti
3
Pohyb a telesná
zdatnosť
3
Užívateľské
zručnosti

Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné
skladby prostriedkami hudobnej
dramatiky.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

Rytmicky správne využíva základné
lokomočné pohyby a tanečné kroky na
hudobný sprievod.

ZDRAVIE A
POHYB

Manipuluje s drobnými predmetmi a
rôznymi materiálmi.

ČLOVEK A SVET
PRÁCE

Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi
fiktívnymi a skutočnými príbehmi zo
života.

Používa rôzne maliarske nástroje.

KNIHA MÔJ KAMARÁT

VOŇAVÁ

JAR

Obsahový
celok

Predvída udalosti deja, zápletku, záver
príbehu a opiera sa pri tom o poznanie
štruktúry rozprávok, príbehov pre deti
a bájok.
Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde
je menej alebo rovnako veľa
predmetov bez určovania ich počtu.
Dokončuje individuálnu alebo
skupinovú činnosť.
Realizuje rytmický sprievod k
riekankám a piesňam.
Dodržiava pravidlá v pohybových
hrách.
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JAZYK
2.1.4
A KOMUNIKÁCIA
Znalosť žánrov
2. Písaná reč
a jazykových
2.1 Chápanie
prostriedkov
obsahu, významu a
písanej reči
funkcií písanej reči
2.4
UMENIE
Spontánny
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova výtvarný prejav
JAZYK
2.1.4
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
Znalosť žánrov
2.2 Chápanie
a jazykových
formálnych
prostriedkov
charakteristík písanej
písanej reči
reči
MATEMATIKA
1 Čísla a vzťahy
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI
9
Ľudské
ČLOVEK A
vlastnosti a
SPOLOČNOSŤ
emócie
1.1
UMENIE
Rytmické
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova
činnosti
3
ZDRAVIE A
Pohyb a telesná
POHYB
zdatnosť

Téma
týždňa

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
ČO
UKRÝVA
LES

VOŇAVÁ

JAR

KNIHA MÔJ
KAMARÁT

Obsahový
celok

Výkonový štandard

Používa knihu správnym spôsobom.

Vytvorí jednoduchý výrobok a
pomenuje jeho účel.

Vzdelávacia
oblasť
JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.2 Chápanie
formálnych
charakteristík písanej
reči
ČLOVEK A SVET
PRÁCE

Podoblasť
2.2.1
Koncept tlače a
znalosť
knižných
konvencií
2 Konštruovanie

Reaguje výtvarnými prostriedkami na
zmyslové podnety.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

2.5
Synestézia
(medzizmyslové
vnímanie)

Rozhodne, či sa dve slová rýmujú.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.2 Chápanie
formálnych
charakteristík písanej
reči

2.2.2
Fonologické
procesy a
fonologické
uvedomovanie

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.

MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

4
Práca s
informáciami

Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej
rozprávky alebo príbehu – pozitívne i
negatívne.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

Spieva piesne a riekanky.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

Ovláda správnu techniku chôdze a
behu.

ZDRAVIE A
POHYB

Slovne opíše obraz, sochu, dizajn
(predmet) a architektúru.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova
JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.2 Chápanie
formálnych
charakteristík písanej
reči

Rozčlení zvolené slová na slabiky.
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9
Ľudské
vlastnosti a
emócie
1.2
Vokálne
činnosti
3
Pohyb a telesná
zdatnosť
2.6
Vnímanie
umeleckých diel
2.2.2
Fonologické
procesy a
fonologické
uvedomovanie

ČO UKRÝVA LES

Téma
týždňa

Výkonový štandard

Vzdelávacia
oblasť

Bez zisťovania počtu predmetov
manipuláciou rozdelí skupinku na 2
alebo 3 skupinky s rovnakým počtom.
Uvedie potravinový a technický úžitok
niektorých úžitkových rastlín a húb.
Pri opise krajiny používa pojmy ako
vrch, les, pole, lúka, potok, rieka,
jazero, rybník.

MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI
ČLOVEK A
PRÍRODA

Zvláda jednoduché inštrumentálne
sprievody k piesňam a riekankám.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova
ZDRAVIE A
POHYB

Zvládne turistickú prechádzku.
Vie, že rôzne druhy živočíchov
vyžadujú pre svoj život rôzne druhy
potravy.

Vyčlení začiatočnú hlásku slova.

Hravo experimentuje s farbami.

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

CHRÁNIME SI NAŠU ZEM

VOŇAVÁ

JAR

Obsahový
celok

Bez zisťovania počtu rozdelí (ak to
ide) skupinku obrázkov na 2 skupinky
s rovnakým počtom.
Uvedie príklady javov, v ktorých je
možné vnímať prítomnosť vzduchu.
Pozná najznámejšie prírodné krásy
regiónu, napr. rieku, ktorá preteká cez
daný región, pohorie či vodnú plochu.
Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby
verbálne, pohybom alebo inými
umeleckými výrazovými
prostriedkami.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

ČLOVEK A
PRÍRODA

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova
ZDRAVIE A
POHYB

Opisuje predmety a ich rôzne
vlastnosti. /recyklácia/

ČLOVEK A SVET
PRÁCE
UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova
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1 Čísla a vzťahy
2 Rastliny
4
Geografia
okolia
1.3
Inštrumentálne
činnosti
3 Pohyb a
telesná zdatnosť
3 Živočíchy

JAZYK
2.2.2
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
Fonologické
2.2 Chápanie
procesy a
formálnych
fonologické
charakteristík písanej
uvedomovanie
reči
2.3
UMENIE
Výtvarné
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova činnosti s farbou
JAZYK
2.1.2
A KOMUNIKÁCIA
Porozumenie
2. Písaná reč
explicitného
2.1 Chápanie
významu textu –
obsahu, významu a
slovná zásoba
funkcií písanej reči
MATEMATIKA
1 Čísla a vzťahy
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI
ČLOVEK A
5 Neživá príroda
PRÍRODA
4
ČLOVEK A
Geografia
SPOLOČNOSŤ
okolia

Ovláda rôzne techniky lezenia,
plazenia a preliezania.

Opíše obsah kresby.

Podoblasť

1.4
Percepčné
činnosti
3
Pohyb a telesná
zdatnosť
1 Materiály a
ich vlastnosti
2.4
Spontánny
výtvarný prejav

Obsahový
celok

Téma
týždňa

Výkonový štandard

Kreslí grafomotorické prvky
vyžadujúce pohyby dlane a prstov.

VODA OKOLO NÁS

Uvedie príklady, kde sa v prírode
nachádza voda.
Pozná najznámejšie prírodné krásy
našej vlasti, napr. Vysoké Tatry alebo
Dunaj.
Opíše vybrané prírodné javy a
podmienky zmeny ich fungovania na
základe vlastného pozorovania a
skúmania (svetlo a tiene, teplo a
horenie, topenie a tuhnutie,
vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a
pohyb). – Vyparovanie, rozpúšťanie látok vo

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.2 Chápanie
formálnych
charakteristík písanej
reči
MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI
ČLOVEK A
PRÍRODA
ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

ČLOVEK A
PRÍRODA

Podoblasť

2.2.3
Grafomotorické
predpoklady
písania

3 Logika
5
Neživá príroda
4
Geografia
okolia

6
Prírodné javy

vode

Imituje pohyb v hudobno-pohybových
hrách.
Manipuluje s náčiním: hádzanie,
chytanie, podávanie, odrážanie,
preskakovanie atď.
Pozná význam vody pre rastliny,
živočíchy a človeka.

MOJA MAMA

VOŇAVÁ

JAR

Objaví a jednoducho opíše pravidlo
postupnosti.

Vzdelávacia
oblasť

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova
ZDRAVIE A
POHYB
ČLOVEK A
PRÍRODA

Skladá, spája z rôznych materiálov
priestorovú zostavu, pomenuje ju.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

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

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
1 Hovorená reč
MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

Rozhodne, či daný objekt má/nemá
danú vlastnosť.
Vymenuje členov blízkej rodiny,
identifikuje príbuzenské vzťahy v
blízkej rodine.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné
skladby prostriedkami hudobnej
dramatiky.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova
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1.5
Hudobnopohybové
činnosti
3
Pohyb a telesná
zdatnosť
5
Neživá príroda
2.2
Výtvarné
činnosti s
tvarom v
priestore
1.1
Komunikačné
konvencie
3 Logika
7
Ľudia v blízkom
a širšom okolí
1.6
Hudobnodramatické
činnosti

Téma
týždňa

MOJA MAMA

Obsahový
celok

Výkonový štandard
Rytmicky správne využíva základné
lokomočné pohyby a tanečné kroky na
hudobný sprievod.
Požiada o pomoc, keď si to situácia
vyžaduje a poďakuje za pomoc od
druhých.
Vyslovuje správne, zreteľne a plynule
všetky hlásky a hláskové skupiny.

BÁBÄTKO V RODINE
MOJA RODNÁ
ZEM

VOŇAVÁ

JAR

Kreslí postavu.

Vzdelávacia
oblasť
ZDRAVIE A
POHYB
ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ
JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
1 Hovorená reč
UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

Podoblasť
3
Pohyb a telesná
zdatnosť
10
Prosociálne
správanie
1.2
Artikulácia a
výslovnosť
2.4
Spontánny
výtvarný prejav
1.3
Gramatická
správnosť a
spisovnosť

Formuluje gramaticky správne
jednoduché rozvité vety a súvetia.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
1 Hovorená reč

Zo skupiny objektov vyberie všetky
objekty s danou vlastnosťou (napr.
farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).
Opíše základné fyziologické funkcie
ľudského tela – dýchanie, trávenie,
pohyb, krvný obeh, zmyslové
vnímanie.
Vymenuje členov blízkej rodiny,
identifikuje príbuzenské vzťahy v
blízkej rodine.

MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

3 Logika

ČLOVEK A
PRÍRODA

4 Človek

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

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

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

ZDRAVIE A
POHYB

Pozná na elementárnej úrovni svoje
práva a splniteľné povinnosti.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

Dotvára tvary kresbou (maľbou) a
pomenuje výsledok.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

Reaguje na neverbálne signály (gestá,
mimiku), udržuje očný kontakt,
hlasnosť prejavu prispôsobuje situácii.
Na niektorej z dostupných digitálnych
pomôcok (podľa možností konkrétnej
materskej školy), vie kresliť, farebne
vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a
umiestňovať obrázky.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
1 Hovorená reč

7
Ľudia v blízkom
a širšom okolí
1.1
Rytmické
činnosti
3
Pohyb a telesná
zdatnosť
10
Prosociálne
správanie
2.1
Výtvarné
činnosti s
tvarom na
ploche
1.1
Komunikačné
konvencie

MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

4
Práca s
informáciami

ČLOVEK A
PRÍRODA

1
Vnímanie
prírody

Rozpráva o prírodných reáliách
známeho okolia.
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ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

Téma
týždňa

MOJA RODNÁ ZEM

VOŇAVÁ

JAR

Obsahový
celok

Výkonový štandard

Vzdelávacia
oblasť

Podoblasť

Vymenuje niektoré historicky
významné lokálne objekty, napr. hrad,
zámok.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

5
História okolia

Spieva piesne a riekanky.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

Uvedie adresu svojho bydliska.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

Ovláda správnu techniku chôdze a
behu.

ZDRAVIE A
POHYB

Pozná významné dominanty hlavného
mesta Bratislavy, napr. Bratislavský
hrad, rieku Dunaj

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

Používanie jazyka prispôsobuje
sociálnym situáciám a vzťahom.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
1 Hovorená reč

Rozpozná štátne symboly Slovenskej
republiky – zástava, hymna.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

Skladá, spája z rôznych materiálov
priestorovú zostavu, pomenuje ju.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

Pozná niektoré tradičné remeslá.

ČLOVEK A SVET
PRÁCE

1.2
Vokálne
činnosti
2
Orientácia v
okolí
3
Pohyb a telesná
zdatnosť
6
Národné
povedomie
1.1
Komunikačné
konvencie
6
Národné
povedomie
2.2
Výtvarné
činnosti s
tvarom v
priestore
5
Remeslá a
profesie
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Obsahový
celok

Téma
týždňa

Výkonový štandard

1.1
Komunikačné
konvencie

Používa prosbu, poďakovanie,
ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu
situáciu.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

8
Základy etikety

Zvláda jednoduché inštrumentálne
sprievody k piesňam a riekankám.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

Presadzuje sa v hre alebo v činnosti
spoločensky prijateľným spôsobom.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

Dodržiava pravidlá v pohybových
hrách.

ZDRAVIE A
POHYB

Podelí sa o veci.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

1.3
Inštrumentálne
činnosti
10
Prosociálne
správanie
3
Pohyb a telesná
zdatnosť
10
Prosociálne
správanie

DETI SVETA

Vytvorí dvojicu objektov na základe
danej logickej súvislosti.

Uvažuje nad informáciami
prezentovanými prostredníctvom
informačno-komunikačných
technológií, porovnáva ich s vlastnou
skúsenosťou a s tým, čo vie z iných
zdrojov.
Hravo experimentuje s farbami.

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje
vo výtvarných činnostiach.

HRY DETÍ

Podoblasť

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
1 Hovorená reč
MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

Pozná a dodržiava základné pravidlá
vedenia dialógu.

SLNEČNÉ LETO

Vzdelávacia
oblasť

Roztriedi objekty v skupine na základe
určenej vlastnosti (napr. farba, tvar,
veľkosť, materiál a pod.).

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.1 Chápanie
obsahu, významu
a funkcií písanej
reči
UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova
JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.1 Chápanie
obsahu, významu
a funkcií písanej
reči
MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

Podelí sa o veci.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

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

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

Ocení dobré skutky.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

Zvládne turistickú prechádzku.

ZDRAVIE A
POHYB
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3 Logika

2.1.3
Porozumenie
implicitného
významu textu
2.3
Výtvarné
činnosti s farbou
2.1.3
Porozumenie
implicitného
významu textu

3 Logika
10
Prosociálne
správanie
1.4
Percepčné
činnosti
10
Prosociálne
správanie
3 Pohyb a
telesná zdatnosť

Téma
týždňa

HRY
DETÍ

Obsahový
celok

Výkonový štandard
Opíše obsah kresby.
Podľa návrhu (schémy, náčrtu,
predlohy) zhotoví daný predmet.

LETO VOLÁ

Ovláda základy práce s digitálnymi
technológiami, vie ovládať digitálne
hry či používať digitálne animované
programy určené pre danú vekovú
skupinu a pod.
Identifikuje prvky počasia a realizuje
krátkodobé pozorovania zmien v
počasí.
Používa predmety dennej potreby v
domácnosti a aj elementárne pracovné
nástroje v dielni či záhrade.
Vyjadrí charakter piesní a hudby
prirodzeným kultivovaným pohybom.
Identifikuje zdravie ohrozujúce
situácie.( poštípanie hmyzom, popálenie,
poranenie atď.)

HMYZ

SLNEČNÉ LETO

Dokáže vysvetliť prenesený
(symbolický) význam jednoduchých
slovných spojení.

Vzdelávacia
oblasť
UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova
ČLOVEK A SVET
PRÁCE
JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.1 Chápanie
obsahu, významu
a funkcií písanej
reči

Podoblasť
2.4
Spontánny
výtvarný prejav
2 Konštruovanie
2.1.4
Znalosť žánrov
a jazykových
prostriedkov
písanej reči

MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

4
Práca s
informáciami

ČLOVEK A
PRÍRODA

1
Vnímanie
prírody
3
Užívateľské
zručnosti
1.5 Hudobnopohybové
činnosti
1
Zdravie a
zdravý životný
štýl

ČLOVEK A SVET
PRÁCE
UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova
ZDRAVIE A
POHYB

Rozčlení zvolené slová na slabiky.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.2 Chápanie
formálnych
charakteristík písanej
reči

2.2.2
Fonologické
procesy a
fonologické
uvedomovanie

Reaguje výtvarnými prostriedkami na
zmyslové podnety.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

2.5
Synestézia
(medzizmyslové
vnímanie)

Vyčlení začiatočnú hlásku slova.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.2 Chápanie
formálnych
charakteristík písanej
reči

2.2.2
Fonologické
procesy a
fonologické
uvedomovanie

Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde
je menej alebo rovnako veľa
predmetov podľa zisteného počtu v
skupinách (do 10 prvkov v skupine).

MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

1
Čísla a vzťahy
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Téma
týždňa

Výkonový štandard

Vzdelávacia
oblasť

Podoblasť

Identifikuje niektoré životné prejavy
živočíchov.

ČLOVEK A
PRÍRODA

3 Živočíchy

Uvedomuje si na elementárnej úrovni
dôsledky svojho správania.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné
skladby prostriedkami hudobnej
dramatiky.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

Ovláda rôzne techniky lezenia,
plazenia a preliezania.

ZDRAVIE A
POHYB

Spája časti obrázkov lepením.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

10
Prosociálne
správanie
1.6
Hudobnodramatické
činnosti
3
Pohyb a telesná
zdatnosť
2.1
Výtvarné
činnosti s
tvarom na
ploche

Zo skupiny objektov vyberie všetky
objekty s danou vlastnosťou (napr.
farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).
Identifikuje rôznorodosť spôsobu
života živočíchov.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.2 Chápanie
formálnych
charakteristík písanej
reči
MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI
ČLOVEK A
PRÍRODA

Rozlišuje vhodné a nevhodné
správanie.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

Spieva piesne a riekanky.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

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

ZDRAVIE A
POHYB

Reprodukuje stručne obsah
prečítaného textu.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.1 Chápanie
obsahu, významu
a funkcií písanej
reči

2.1.2
Porozumenie
explicitného
významu textu –
slovná zásoba

Modeluje tvary z mäkkej modelovacej
hmoty.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

2.2
Výtvarné
činnosti s
tvarom v
priestore

Pri kreslení a grafomotorických
činnostiach drží ceruzku správnym
spôsobom a vyvíja primeranú intenzitu
tlaku na podložku.

EXOTICKÉ ZVIERATÁ

SLNEČNÉ LETO

HMYZ

Obsahový
celok
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2.2.3
Grafomotorické
predpoklady
písania

3 Logika
3
Živočíchy
10
Prosociálne
správanie
1.2
Vokálne
činnosti
3
Pohyb a telesná
zdatnosť

Téma
týždňa

ŠKOLSKÝ ZVONČEK

SLNEČNÉ

LETO

Obsahový
celok

Výkonový štandard

Vzdelávacia
oblasť

Podoblasť

Identifikuje niektoré písmená abecedy.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2. Písaná reč
2.2 Chápanie
formálnych
charakteristík písanej
reči

2.2.1
Koncept tlače a
znalosť
knižných
konvencií

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.

MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

4
Práca s
informáciami

Plynule rozpráva o svojich záľubách aj
povinnostiach.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

Zvláda jednoduché inštrumentálne
sprievody k piesňam a riekankám.

UMENIE
A KULTÚRA
1. Hudobná výchova

Dodržiava pravidlá v pohybových
hrách.

ZDRAVIE A
POHYB

Opíše obsah kresby.

UMENIE
A KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

Opisuje predmety a ich rôzne
vlastnosti.

ČLOVEK A SVET
PRÁCE

1
Orientácia v
čase
1.3
Inštrumentálne
činnosti
3
Pohyb a telesná
zdatnosť
2.4
Spontánny
výtvarný prejav
1
Materiály a ich
vlastnosti
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UČEBNÉ OSNOVY

PRÁZDNINOVÁ PREVÁDZKA
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Téma
týždňa

HRY
LETNÉ

SLNEČNÉ

LETO

DETÍ

Obsahový
celok

Výkonový štandard

Vzdelávacia
oblasť

Podoblasť

Používanie jazyka prispôsobuje
sociálnym situáciám a vzťahom.

JAZYK A
KOMUNIKÁCIA
1 Hovorená reč

1.1
Komunikačné
konvencie

Používa prosbu, poďakovanie,
ospravedlnenie vzhľadom na
aktuálnu situáciu.
Na niektorej z dostupných
digitálnych pomôcok (podľa
možností 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.
Opíše vybrané prírodné javy a
podmienky zmeny ich fungovania
na základe vlastného pozorovania
a skúmania (sila a pohyb)

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

8 Základy
etikety

MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

4 Práca s
informáciami

ČLOVEK A
PRÍRODA

6 Prírodné javy

Používanie jazyka prispôsobuje
sociálnym situáciám a vzťahom.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
1. Hovorená reč

1.1
Komunikačné
konvencie

Dodržiava pravidlá v pohybových
hrách.
Opíše prírodné javy a podmienky
zmeny ich fungovania na základe
vlastného pozorovania a skúmania
(svetlo a tiene).

ZDRAVIE A
POHYB

3 Pohyb a
telesná zdatnosť

ČLOVEK A
PRÍRODA

6. Prírodné javy

Dotvára tvary kresbou (maľbou) a
pomenuje výsledok.

UMENIE A
KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

Reprodukuje stručne obsah
prečítaného textu.

Uvedie adresu svojho bydliska.

ČO UŽ
VŠETKO
VIEM

Pomocou určovania počtu rieši
kontextové úlohy s jednou
operáciou, kde sa pridáva,
odoberá, dáva spolu a rozdeľuje.
Odlišuje živé od neživých súčastí
prírody.
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JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2 Písaná reč
2.1 Chápanie obsahu,
významu a funkcií
písanej reči
ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

2.1 Výtvarné
činnosti
s tvarom na
ploche
2.1.2
Porozumenie
explicitného
významu textu
– slovná zásoba
2. Orientácia v
okolí

MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

1. Čísla a
vzťahy

ČLOVEK A
PRÍRODA

1. Vnímanie
prírody

ČO UŽ VĚTKO VIEM

Téma
týždňa

Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU

SLNEČNÉ LETO

Obsahový
celok

Výkonový štandard

Vzdelávacia
oblasť

Podoblasť

Pozná a dodržiava základné
pravidlá správania v úlohe
cestujúceho v hromadnej doprave
a v úlohe spolujazdca.

ČLOVEK
A SPOLOČNOSŤ

3. Dopravná
výchova

Identifikuje niektoré písmená
abecedy.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
2 Písaná reč
2.2 chápanie
formálnych
charakteristík písanej
reči

2.2.1 Koncept
tlače a znalosť
knižných
konvencií

Identifikuje zdravie ohrozujúce
situácie.

ZDRAVIE A
POHYB

Obdarí druhých.

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ

1 Zdravie a
zdravý životný
štýl
10. Prosociálne
správanie

Pozná a dodržiava základné
pravidlá vedenia dialógu.

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA
1. Hovorená reč

1.1
Komunikačné
konvencie

V skupine útvarov identifikuje (aj
hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik,
trojuholník.

MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI

2. Geometria a
meranie

Na základe pozorovania
identifikuje rozdiely medzi
živočíchmi v spôsobe ich pohybu.

ČLOVEK A
PRÍRODA

3. Živočíchy

Vyjadruje piesne, riekanky a
hudobné skladby prostriedkami
hudobnej dramatiky.

UMENIE A
KULTÚRA
1. Hudobná výchova

1.6 hudobnodramatické
činnosti

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

ČLOVEK A SVET
PRÁCE

2.
Konštruovanie

Ovláda skok znožmo a skok cez
prekážku.

ZDRAVIE A
POHYB

3 Pohyb a
telesná zdatnosť

UMENIE A
KULTÚRA
2. Výtvarná výchova

2.4 spontánny
výtvarný prejav

Opíše obsah kresby.
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