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„Dieťa je hodnotná osobnosť, má svoju hodnotu a dôstojnosť, je svojská individualita, 

ktorá niečo znamená, ktorá niečím dôležitým a zaujímavým môže obohacovať ostatných“. 

Beáta Kosová 

ÚVOD 

      Najcennejším darom života je dieťa, ktoré predstavuje jednu z najvzácnejších hodnôt 

bohatstva rodiny i spoločnosti. Dieťa je tvor jedinečný, osobitý, ktorý si zaslúži lásku, pomoc, 

pochopenie, povzbudenie či plnohodnotný rozvoj svojho potenciálu. Súčasná moderná 

spoločnosť kladie na deti vysoké nároky. Rodičia sa snažia svoje deti pripraviť na budúcnosť 

v spoločnosti, ktorá je na svojich členov náročná a vyžaduje od nich všestranne rozvinutú 

osobnosť.  

      Súčasné spoločenské podmienky si vyžadujú nový prístup k otázkam výchovy 

a vzdelávania v materských školách, ako aj v začiatočnom vzdelávaní. Prístup orientovaný na 

rozvoj osobnosti dieťaťa je osobným rozhodnutím učiteľky o vlastnej pedagogickej činnosti 

vo vzťahu k dieťaťu v konkrétnom čase a podmienkach, a to vždy v súlade s pozitívnou 

výchovou a vzdelávaním a dôležitými hodnotami osobnej aj sociálnej kultúrnosti.  

      Povinné predprimárne vzdelávanie je v doterajšej histórii novinkou a jeho implementácia 

si vyžaduje zvýšenú pozornosť, pomoc a metodickú podporu. Zmyslom povinného 

predprimárneho vzdelávania je vytvorenie rovnakých šancí všetkých detí uspieť v ďalšom 

vzdelávaní, a tým aj v živote a v spoločnosti. Predškolská výchova má byť v prvom rade na 

prospech deťom a potom celej spoločnosti. Je povinnosťou dospelých postarať sa o čo 

najlepšie podmienky v ktorých vyrastá naša budúcnosť – naše deti. 

 

1 NÁZOV ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

      Pri tvorbe názvu nášho ŠkVP „Kolotoč poznania“ sme vychádzali zo skutočnosti, že dieťa 

je tvor, ktorý túži po poznaní, chce spoznávať všetko nové, čo sa okolo neho deje. Školský 

vzdelávací program  rešpektuje základné požiadavky štátu na poskytovanie inštitucionálneho 

predprimárneho vzdelávania. Vyjadruje nevyhnutný štandard poskytovaného vzdelávania v 

cieľovej, výkonovej a obsahovej rovine. Garantuje kvalitu inštitucionálneho predprimárneho 

vzdelávania.  

      Uvedený  dokument je záväzný pre všetkých pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov materskej školy a  elokovaného pracoviska v Bokši. ŠkVP je vypracovaný 

v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimáre vzdelávanie v materskej škole. 

Názvom programu sme chceli vyjadriť rozmanitosť obsahu vzdelávania v materskej škole, 

ktorého cieľom bude  poznanie a pochopenie nepoznaného. Vstupom do materskej školy 
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chceme, aby  každé dieťa nasadlo na kolotoč, ktorý sa pomaly rozbieha, kde sa  pre dieťa 

otvárajú dvere nových možností, príležitostí a ono sa vydáva na cestu za poznaním. Poznaním 

seba samého, svojich rovesníkov, spoločnosti, prírody, sveta práce, kultúry, zdravia  a hodnôt. 

Škola každému dieťaťu postupne  zabezpečí odpovede na zvedavé otázky – prečo, načo, ako, 

kam a kde. 

 

2 VLASTNÉ CIELE  A  POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

      Východiskom pre vytvorenie školského vzdelávacieho programu je Štátny vzdelávací 

program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý vymedzuje všeobecné 

ciele materskej školy a rámcový obsah vzdelávania. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania 

v materskej škole v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie 

je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu 

na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti.  

      Vymedzenie vlastných cieľov školy je v súlade so všeobecnými cieľmi Štátneho 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, s cieľmi 

koncepčného zámeru rozvoja školy, profilácie a  konkrétnych podmienok materskej školy. Je 

v nich zohľadnený aj metodický doplnok ŠVP „Povinné predprimárne vzdelávanie: 

sprievodca obsahom a cieľmi“, vzhľadom na novelu školského zákona č. 209/2019  Z. z.  

zavádzajúcu povinné predprimárne vzdelávanie. Na základe poznania aktuálnych rozvojových 

možností detí budeme obsah výchovy a vzdelávania konkretizovať v plánoch výchovno-

vzdelávacej činnosti v jednotlivých vekových kategóriách. 

Naša materská škola uznáva a snaží sa rozvíjať vo výchovno-vzdelávacej práci  tieto hodnoty: 

LÁSKA (brať ohľad na iných, pomáhať im) 

VYTRVALOSŤ (vydržať pri činnosti a učení sa) 

JEDINEČNOSŤ (každý sme iný, každý sme v niečom dobrý) 

ZMYSEL PRE HUMOR (smiať sa, brať veci s nadhľadom) 

ÚSILIE (snažiť sa čo najviac) 

ZDRAVÝ ÚSUDOK (popremýšľať nad vecami) 

TRPEZLIVOSŤ (vedieť pokojne čakať) 

PRIATEĽSTVO (porozumieť iným, byť druhým oporou) 

ZVEDAVOSŤ (chcieť spoznať všetko nové) 

SPOLUPRÁCA (pracovať s inými a dosiahnuť spoločný cieľ) 

ZODPOVEDNOSŤ (zodpovedať za svoje konanie) 

DȎVERA (veriť v seba, ale aj v iných)  
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      V súlade s hodnotami, ktoré uznávame je poslaním našej materskej školy vytvoriť také 

prostredie pre deti, ktoré umožní v celom výchovno-vzdelávacom procese uplatniť princípy 

individuálneho prístupu a tým prebudiť záujem a chuť dieťaťa poznávať, objavovať, zisťovať, 

skúmať, experimentovať, bádať... 

      Poslaním výchovy a vzdelávania bude jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie, začleňovanie 

sa do kolektívu. Vychádzajúc zo zamerania materskej školy, podmienok, možností, tradícií 

sme si vytýčili vlastné ciele výchovy a vzdelávania ŠkVP. 

Vlastné ciele výchovy a vzdelávania: 

 
– Systematicky rozvíjať schopnosť detí komunikovať spisovne, primerane situácii, 

podporovať materinský jazyk dieťaťa, venovať zvýšenú pozornosť osvojeniu 

vyučovacieho jazyka, rozvíjať slovnú zásobu detí, schopnosť porozumieť obsahu textu 

s využitím efektívnych komunikačných stratégií vo výchovno-vzdelávacej činnosti. 

– Poznávať krásu materinského jazyka, jeho písanú i hovorenú podobu. 

– Podporovať počiatočnú čitateľskú a pisateľskú gramotnosť ako prípravu detí na čítanie 

a písanie v prvom ročníku základnej školy uplatňovaním špecifických metód, 

podnetným prostredím na materiály a organizáciou prostredia. 

– Pri výchove a vzdelávaní detí s odlišným materinským jazykom podporovať 

osvojovanie štátneho jazyka vo všetkých organizačných formách pomocou 

aktivizujúcich metód, stratégií výchovno-vzdelávacej činnosti, s využitím  

adekvátnych pomôcok (manipuláciu s predmetmi a obrázkami) a prostredníctvom nich 
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im pomáhať veku primeraným spôsobom presadiť získané jazykové poznatky do 

praxe. 

 
– Prostredníctvom detskej prirodzenej zvedavosti rozvíjať finančnú a  matematickú 

gramotnosť hravým, no realite blízkym spôsobom, podporovať matematické myslenie 

riešením kontextových úloh. 

– Hravým spôsobom sa vedieť orientovať v  priestore a v  rovine, určovať polohu 

predmetov a  umiestňovanie predmetov v  priestore a  v  rovine podľa pokynov, 

poznávanie rovinných  a priestorových  geometrických  útvarov, porovnať a  

usporiadať predmety podľa dĺžky, šírky a  výšky. 

– Získavať aktuálne informácie hravým spôsobom prostredníctvom digitálnych hračiek, 

hier, edukačných programov a ostatných digitálnych technológii. 
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– Poznávať prírodné okolie,  prostredníctvom skúmania získavať skúsenosti s reálnymi 

javmi a situáciami v prírode, uplatňovať bádateľský prístup, experimentovať 

a vytvárať možnosti získavania reálnych skúseností s predmetmi, javmi a situáciami. 

– Rozvíjať prírodovednú oblasť dieťaťa a pracovať s tým čo už dieťa o prírode vie 

a viesť ho k získavaniu nových poznatkov, prostredníctvom ktorých si rozvinie svoje 

vlastné predstavy, aby sa dieťa cítilo kompetentné prírodu pozorovať a zvedavo bádať. 

– Prostredníctvom všetkých organizačných foriem realizovaných v materskej škole 

viesť dieťa k samostatnému skúmaniu reality a k vyjadrovaniu názorov, úsudkov, 

predpokladov a odôvodnení o prírode z rôznych dôveryhodných informačných zdrojov 

(encyklopédie, dokumentárne videá, detské výučbové softwary, prezentácie). 

– Prostredníctvom teoretickej argumentácie a praktických príkladov a skúseností viesť 

k rozvoju prírodovednej gramotnosti. 

 
– Hru využívať ako základný výchovno-vzdelávací prostriedok aktivizácie detí  

k učeniu sa, získavaniu a využívaniu informácií, sebarealizácii, sebakontrole, 

sebazdokonaľovaniu, sebaregulácii a sebareflexii. 

– Rozvíjať osobnostné charakteristiky detí, vrátane zvládania emócií a osvojovania si 

schopnosti spolužitia s druhými ľuďmi. 

– Vo všetkých činnostiach správnym prístupom rozvíjať asertívne správanie, vôľové 

vlastnosti, eliminovať u detí egoizmus a egocentrizmus, prehlbovať schopnosť 

spolupracovať v skupine, vytvárať správnu mieru sebaúcty, posilňovať schopnosť 

pravdivého sebahodnotenia a hodnotenia iných. 
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– Viesť deti k tolerancii a rešpektu k marginalizovaným skupinám. 

– Podporovať a posilňovať úctu k národným, kultúrnym aj multikultúrnym hodnotám a 

tradíciám; poznávať tradície našich predkov, našu kultúru a zvyky, vytvárať pozitívny 

vzťah detí k nášmu regiónu prostredníctvom poznávania významných osobností, 

prírodných krás alebo historických pamiatok, a tým formovať u detí hrdosť na 

regionálnu kultúru a  tradície. 

– Zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní v súlade s Dohovorom 

o právach dieťaťa a Deklaráciou práv dieťaťa, uplatňovať humanistické princípy 

zamerané na rozvoj vlastnej jedinečnosti, práva na celostný rozvoj osobnosti, práva na 

sebarozvoj dieťaťa. 

 

 
– Vo všetkých hrových činnostiach a aktivitách sa zamerať na rozvoj praktických 

zručností, ktoré súvisia nielen s prácou v zmysle profesie či povolania, ale 

s akoukoľvek fyzickou aktivitou, ktorá je zameraná na vykonávanie bežných činností 

v domácnosti, na dvore, v záhrade. 

– V praktických činnostiach rozvíjať všeobecné užívateľské zručnosti potrebné 

v bežnom živote, klásť dôraz na základy elementárneho technického myslenia pri 

riešení jednoduchých technologických a konštrukčných úloh, pričom upriamiť 

pozornosť na ekologickú a ekonomickú stránku práce. 

– Podporovať prirodzené využívanie všetkých dostupných vedomostí a skúseností na 

praktické riešenie problémov. 
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– Umožniť rozvíjať schopnosti a zručnosti  detí vyjadrovať sa špecifickými, estetickými 

výrazovými prostriedkami, integrovaním hudobného, tanečného, výtvarného, 

literárneho a dramatického zážitku do komplexného estetického celku. 

– Rozvíjať hudobné, hudobno-dramatické a výtvarné schopnosti dieťaťa, a tým 

prispievať k rozvoju zmyslového vnímania, tvorivosti, fantázie a pozitívneho vzťahu 

k  umeniu. 

– Rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti, návyky detí a hudobné prejavy, 

ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie plnohodnotné vnímanie a prežívanie 

hudobného umenia. 

– Podporovať prirodzenú túžbu detí po hudobnej činnosti, ktorá im umožní aktívne 

prejaviť vlastné city, poznatky, skúsenosti, postoje a rozvíjať zmyslové vnímanie – 

citlivosť sluchovú, zrakovú, hmatovú, rozvíjať predstavivosť, fantáziu, obrazotvornosť 

a podnecovať dieťa k originalite, tvorivosti a nezávislosti. 

– Cibriť manuálne zručnosti a návyky pomocou výtvarného vyjadrovania, uvádzať do 

jazyka vizuálnych znakov, ktoré sú významnou súčasťou komunikácie, získavania 

a odovzdávania informácií. 

– Výtvarnými činnosťami stvárniť (vizualizovať) svoj imaginárny svet, vlastné 

myšlienky, predstavy a prežívanie.  
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– Umožniť deťom zážitok zo stretnutia s umeleckým dielom prostredníctvom galérie, 

múzea, pamiatok, výstav, ale aj s využitím on-line aktivít na internetových stránkach 

galérií, ktoré ponúkajú galerijné edukačné programy pre predškolský vek. 

 

 
– Podporovať prirodzenú túžbu a radosť dieťaťa z pohybu zaraďovaním rôznych 

pohybových, športových, rekreačných a  regeneračných aktivít do výchovno-

vzdelávacieho procesu; umožniť dieťaťu pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu, a 

tým ho viesť k vedeniu zdravého životného štýlu. 

– Doma aj v materskej škole prejavovať pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu. 

– Každodennými aktivitami podporovať starostlivosť o zdravie detí, dostatočnou 

pohybovou aktivitou a správnym stravovaním viesť deti k zdravému životnému štýlu. 

– Na základe prirodzenej radosti z pohybu utvárať u  deti trvalý pozitívny vzťah 

k telovýchovným činnostiam a  športu. 
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– Uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu z rodinného prostredia na nové prostredie 

materskej školy, uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, 

zriaďovateľom a inými inštitúciami a s rešpektovaním potrieb dieťaťa. 

– Realizovať konzultačno-poradenské služby pre rodičov detí, zamerané na zlepšenie 

ich štýlu výchovy a starostlivosti o deti, zabezpečovať kvalitnú kooperáciu školy a 

rodiny. 

– Pravidelne informovať rodičov, zamestnancov školy a širokú verejnosť  

prostredníctvom webového sídla školy, prezentácií výtvarných a pracovných 

produktov detí, aktivít mesta a jednotlivých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Stropkov o aktívnej činnosti materskej školy.  

– Úzkou spoluprácou so základnými školami uľahčiť deťom prechod na primárne 

vzdelávanie, spolupracovať so školskými zariadeniami výchovnej prevencie 

a poradenstva a tým predchádzať edukačným a osobnostným problémom detí. 

– Zohľadniť a zabezpečiť rovnocenný prístup k výchove a vzdelávaniu detí so ŠVVP, zo 

SZP a detí odídencov s rozmanitými schopnosťami a možnosťami na základe ich práv 

a akceptácie individuality. 

– Posilňovať inkluzívne vzdelávanie prostredníctvom poradenského procesu v zmysle 

podpory ľudských práv pri rešpektovaní heterogénnosti, rôznorodosti a individuálnej 

podpory vo vzdelávaní. 

– Pedagogicky diagnostikovať individuálne osobitosti dieťaťa, vyhľadávať, 

identifikovať jeho aktuálne rozvojové možnosti a  k nim cieliť výchovno-vzdelávacie 

pôsobenie. 

– Zodpovedať za bezpečnosť a ochranu osobných údajov detí pedagogickými 

a odbornými zamestnancami v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov. 

– V spolupráci s rodičmi, pedagogickými a odbornými zamestnancami, CPPPaP 

vyhodnocovať účinnosť intervencií (stratégií zásahov riešení) v eliminácii sociálno-

patologických prejavov a porúch správania sa dieťaťa. 

– Umožniť realizovať povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole priamou 

účasťou dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní a v  zmysle platnej legislatívy aj 

formou individuálneho vzdelávania. 

– Zohľadňovať výchovno-vzdelávacie potreby detí v  školskom systéme a zabezpečovať 

vhodné podmienky, organizovať a realizovať výchovno-vzdelávací proces spôsobom, 

ktorý primerane zodpovedá potrebám telesného, psychického vývinu detí, aby 

vyučovanie bolo v čo najväčšej miere prispôsobené dieťaťu. 
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3 ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY 

      Environmentálnu výchovu možno pokladať za základ a  východisko pre budúce 

vzdelávanie. Naša materská škola sa nachádza v  prostredí bohatom na zeleň, disponuje 

veľkou záhradou a školským dvorom s množstvom ovocných, ihličnatých a listnatých 

stromov (jablone, orechy, slivky, smrek, borovica, lipa, dub a pod.). Dvor a záhrada sa 

postupne modernizujú novým športovým, telovýchovným a  relaxačným vybavením. 

Súčasťou materskej školy je elokované pracovisko v  mestskej časti Bokša. Nachádza sa v 

blízkosti rieky Ondavy so stromovým porastom. Je v  tichom prostredí obklopená lúkou a 

veľkou záhradou.  

      Zameranie materskej školy obohacuje výchovu a vzdelávanie v environmentálnej oblasti  

a v oblasti zdravého životného štýlu. Vychádza zo záverov a analýz doterajšej praxe, 

konkrétnych podmienok materskej školy, záujmov a potrieb detí. S ohľadom na vývoj v 

spoločnosti smerujeme od tradičnej školy k modernej s novými metódami výchovno-

vzdelávacej práce. Vo výchove a vzdelávaní sa vo zvýšenej miere zameriavame na 

environmentálnu výchovu, zdravie a zdravý životný štýl. 

      Dôležitým poslaním v   tejto oblasti je vychovať mladú generáciu, pre ktorú bude ochrana 

životného prostredia prirodzenou prioritou. Umožní tak deťom vštiepiť nenásilnou formou 

ekologické myslenie, aby bolo súčasťou ich každodenného života a  ovplyvňovalo ich bežné 

spotrebiteľské správanie. Materská škola sa sústredí na rozvoj environmentálneho cítenia a  

utváranie vzťahu k prírode i k  jej ochrane motiváciou detí, zamestnancov, rodičov pre 

naplnenie konkrétnych cieľov environmentálnej výchovy. 

Ciele školy: 

– poskytnúť každému dieťaťu možnosť získavať vedomosti, hodnoty a schopnosti 

potrebné pre ochranu životného prostredia k jednotlivým témam, napr. ,,Ako si vybrať 

zubnú kefku?“, ,,Minimalizmus v šatníku“, ,,Vieme správne triediť odpad?“, 

,,Kompostujeme!“, ,,Dieťa bez odpadu;“ 

– zvyšovať povedomie o možnostiach ochrany a zveľaďovania prírody a prostredia, 

v ktorom žijeme priamym pozorovaním okolitej prírody počas celého školského roka, 

napr. organizovať brigády v školskej záhrade, vysádzať nové stromčeky v spolupráci 

s rodičmi, čistiť studničky, čistiť okolie rieky, realizovať turistické vychádzky do 

blízkeho lesa; 

– zapájať sa do rôznych súťaží vyhlásených zriaďovateľom, inými inštitúciami  pre daný 

školský rok napr. : ,,Včely a včelári očami detí", ,,Vesmír očami detí", ,,Chránime 

lesnú zver", „Farebná dúha“  a pod.;  
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– pochopiť fungovanie odpadového hospodárstva v obci, odpadového cyklu 

a nakladania s odpadom zapájaním rodín do zberu a separovania s možnosťou 

exkurzie do miestnej spaľovne alebo na dotrieďovaciu linku na plasty; 

– pochopiť šetrenie vody a zamedzenie možného znečistenia zdrojov pitnej vody, 

povrchových a podzemných vôd zberom použitého oleja a tukov, zapojením sa do 

projektu s názvom ,,Poďte triediť jedlé oleje s nami“ a tak predchádzať mnohým 

technickým problémom doma i vo verejnej kanalizačnej sieti, podieľať sa tak na 

spoločnom úsilí zachovať našu planétu obývateľnú aj pre naše deti 

(www.triedimolej.sk); 

– podieľať sa na ochrane životného prostredia zapojením sa do ekologickej kúpy 

vianočného stromčeka v kvetináči od špecializovaných predajcov alebo zapojiť sa do 

prenájmu vianočného stromčeka v kvetináči cez online portál http://vianocne 

stromceky.smsz.sk; 

– poukázať na to, že zaťaženie hlukom predstavuje vážny problém pre ľudské zdravie i 

životné prostredie, najmä hluk z cestnej premávky je naďalej  významným 

environmentálnym problémom a preto je dôležité minimalizovať jeho negatívny 

dopad na zdravie obyvateľov a tak propagovať myšlienku zdravého dochádzania do 

školy; 

– ,,Pešo do školy", vyhnúť sa zápcham a budovať tak komunitnú dôveru, 

prostredníctvom ktorej sa zníži hluk, obezita i znečistenie prostredia v spolupráci 

s rodičmi; 

– organizovať a realizovať vzdelávacie výlety zamerané na poznávanie fauny a flóry v 

širšom okolí, organizovať a realizovať prednášky, kurzy, exkurzie pre deti zamerané 

na lásku k prírode, ekoturizmus;  

– využívať ponuky zaujímavých náučných mimoškolských aktivít pre materské školy v 

prírode známej cestovnej kancelárie watching.sk napr. : ,,Kurz poznávania vtáčích 

hlasov",  ,,Vtáky na kŕmidlách",  ,,Vtáky v meste"  zamerané na poznávanie prírody; 

– doplniť knižnicu o novú detskú literatúru z prírodovednej oblasti a  časopisom 

„Enviráčik“ a ,,Stromáčik" zameraných na environmentálnu výchovu, ktorý prebúdza 

v deťoch chuť bádať a spoznávať svet okolo seba a hravou formou rozvíjať svoje 

zručnosti a doplniť ju zaujímavými knihami s eko-témami napr. Gréta, Planéta, Zem 

sa usmieva, Nezábudka a Divozel a pod.; 

– zabezpečiť triedenie kuchynského bio odpadu, zapojiť deti do pozorovania triedenia 

kuchynského bio odpadu;  
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      Pohyb má svoje nezastupiteľné miesto v  súvislosti s  podporou správneho 

psychosomatického a psychomotorického vývinu detí. Realizovanie pohybových aktivít 

ovplyvní zdravý rast dieťaťa a bude ho viesť k utváraniu a upevňovaniu vzťahu a pozitívnemu 

postoju k zdravému životnému štýlu. 

Ciele školy:  

– rozvíjať vzťah k pohybovým zručnostiam a poskytovať dostatočný priestor na 

pohybové vyjadrenie prostredníctvom pohybových hier a aktivít, športových súťaží, 

olympiád, či turistických vychádzok; 

– uvedomiť si význam zdravej výživy, propagovať zdravý životný štýl a podporovať 

správny vývin dieťaťa formou motivovaných pohybových aktivít, reálnych situácii či 

prednášok RÚVZ, Fischer;.... 

– oboznámiť deti  o základných znakoch ochorenia pri zlom stravovaní napr.  prevencia 

pred zubným kazom, prevencia pred infekčnými chorobami,  či  vplyv negatívnych 

javov ako je fajčenie a jeho dôsledky  prostredníctvom aktivít, príbehov, prednášok; 

– podnecovať relax detí prostredníctvom vážnej klasickej hudby zapojením sa do 

programov plných zábavy a cvičení z ,,Krajina muzyki",, či ,,Muzykačik", ktoré 

ponúkajú hudobné a zmyslové workshopy pre deti s využitím inovatívnych pomôcok 

napr. senzorická guma, ktorá v spojení s hodnotnou hudbou aktivuje všetky detské 

zmysly a zároveň je vynikajúcim spôsobom podpory procesu terapie, vzdelávania 

a výučby; 

- vyžívať  kreatívne hudobné programy, ktoré podporujú vážnu klasickú hudbu so 

skladbami zameranými k prírode a jej čaru, kde sa ich počúvaním umožní deťom 

vcítiť  do ríše prírody a súvisle vytvárať rôzne druhy pohybových interpretácií hudby. 

 

4  STUPEŇ VZDELANIA 

      Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného roka vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je 

osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.  

 

5  UČEBNÉ OSNOVY 

      Učebnými osnovami Školského vzdelávacieho programu „Kolotoč poznania“ sú 

vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu 

pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Učebné osnovy:  

– určujú rozsah výchovy a vzdelávania; 
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– plnia programovú funkciu,  

– nie sú vypracované ako definitívne, nemenné, môžu sa dopĺňať a upravovať za vopred 

určených podmienok; 

– plnia orientačnú funkciu; 

– sú záväzkom pre všetky učiteľky materskej školy; 

– plnia normatívnu funkciu. 

      Učebné osnovy sú vypracované tak, aby učiteľky neobmedzovali, ale ponechávali im 

voľnosť v ich prispôsobovaní sa individuálnym vzdelávacím potrebám detí. Pri tvorbe 

učebných osnov sa prihliada na to:  

– čo má dieťa vedieť, poznať, byť schopné urobiť, dokázať, dosiahnuť; 

– čo by malo dieťa vedieť, poznať, byť schopné urobiť, dokázať, dosiahnuť; 

– čo by mohlo dieťa vedieť, poznať, byť schopné urobiť, dokázať, dosiahnuť. 

      Učebné osnovy sú vypracované na obdobie školského vyučovania (na 10 mesiacov 

školského roka). V čase letných prázdnin sa výchovno-vzdelávacia činnosť plánuje a realizuje 

formou voľných hier a hrových činností podľa voľby detí. Rozdelenie obsahových celkov na 

témy týždňov je súčasťou prílohy č.1, pričom poradie tém jednotlivých týždňov obsahového 

celku nie je striktne dané, ale je možné ich meniť podľa vlastného uváženia. Obsahové celky 

sú vypracované tak, aby učiteľkám umožňovali prispôsobovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 

konkrétnym deťom a ich vzdelávacím potrebám. Prednosťou spracovania učebných osnov vo 

forme obsahových celkov je:  

– pružnosť (flexibilita) – táto forma spracovania umožňuje učiteľkám rýchle reagovanie 

na inovácie v predprimárnom vzdelávaní; 

– umožnenie individuálneho prístupu; 

– rešpektovanie individuálneho učebného tempa detí. 

      Súčasťou každého obsahového celku je:  

– názov obsahového celku; 

– témy týždňov; 

–  charakteristika obsahového celku;  

– časové trvanie obsahového celku; 

– stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti; 

– učebné zdroje pre deti/učiteľky. 

      Charakteristika obsahového celku ( Príloha  č.2) pozostáva zo stručnej informácie o tom:  

– z ktorých tém sa skladá obsahový celok; 

– stručnú charakteristiku jednotlivých tém týždňa obsahového celku; 



Materská škola Matice slovenskej 740/7, Stropkov 
 

17 
Školský vzdelávací program „Kolotoč poznania“ 

– jednotlivé obsahové celky a v rámci nich aj jednotlivé témy na seba nadväzujú a 

vytvárajú priestor na rozvíjanie poznatkového systému detí a na rozvíjanie a 

upevňovanie ich zručností, návykov, postojov. 

      Časové trvanie každého obsahového celku je jeden mesiac 

      Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti sú formulované ako spoločný postup, 

prostredníctvom ktorého učiteľky celostne rozvíjajú osobnosť detí a prostredníctvom nich čo 

najefektívnejšie a najzmysluplnejšie dosahujú stanovené výchovno-vzdelávacie ciele. 

Zároveň školský vzdelávací program ponecháva dostatočný priestor a slobodný výber 

učiteľkám pri plánovaní, projektovaní, programovaní výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Stratégie si učiteľky môžu priebežne dopĺňať, v závislosti od vzdelávacích potrieb a 

rozvojovej úrovne detí, ako aj v závislosti od nimi preferovaného, či uplatňovaného učebného 

štýlu.  

      Učebné zdroje predstavujú zdroj informácií pre deti a učiteľky. Učebnými zdrojmi 

školského vzdelávacieho programu sú: detská literatúra, encyklopédie, detské časopisy, 

učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a 

didaktické prostriedky a pod. Učiteľky si učebné zdroje dopĺňajú podľa vlastných potrieb a 

špecifík. Konkrétne učebné zdroje sa uvádzajú k jednotlivým obsahovým celkom. Okrem 

vyššie uvedených učebných zdrojov, učebným zdrojom je celý interiér aj exteriér ako aj širšie 

okolie materskej školy. 

Niektoré výkonové štandardy  (Príloha č. 3)  sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu  

plnia/dosahujú každodenne a priebežne. Sú to výkonové štandardy zo vzdelávacích oblastí 

Človek a spoločnosť, Zdravie a pohyb, Jazyk a komunikácia, zamerané najmä na utváranie, 

rozvíjanie a upevňovanie:  

– kultúrnych, hygienických stravovacích a spoločenských návykov detí;  

– zručností súvisiacich s osobnou hygienou a sebaobsluhou detí pri obliekaní a  

vyzliekaní; 

– návykov súvisiacich s bezpečným správaním sa v cestnej premávke, 

– zručností v rozvíjaní hier a činností podľa výberu detí a priateľských vzťahov detí v 

 hrách; 

–  komunikačných zručností. 

      Uvedené výkonové štandardy pedagogickí zamestnanci zaraďujú v plánoch výchovno-

vzdelávacej činnosti len na základe vlastného uváženia a ich plnenie nezapisujú v triednej 

knihe. V prípade potreby bude školský vzdelávací program revidovaný a upravovaný po 

schválení zmien pedagogickou radou. Každoročne na zasadnutí pedagogickej rady (na 
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začiatku školského roka) budú podrobnosti týkajúce sa  plánovania výchovno-vzdelávacieho 

procesu odsúhlasené a stanú sa záväzné pre pedagogickú prácu všetkých pedagogických 

zamestnancov. 

 

5.1 Východiská plánovania výchovy a vzdelávania 

      Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole spĺňa formálne, obsahové aj 

odborno-metodické požiadavky. Tieto požiadavky sú súčasne aj východiskami pre učiteľky 

pri koncipovaní výchovno-vzdelávacích plánov. Pri plánovaní vychádzame z obsahu Štátneho 

vzdelávacieho programu  pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, z vlastných 

cieľov výchovy a vzdelávania a z vlastného zamerania materskej školy.  

      Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole je plánovaná týždenne. Forma a spôsob 

vedenia je v kompetencii učiteliek v daných triedach, ktoré vzájomne spolupracujú. 

Výkonové štandardy, ktoré sú širšieho vymedzenia môžu učiteľky deliť i spájať do logicky 

integrovaných celkov. V rámci plánovania dochádza k vzájomnému prepájaniu výkonových 

štandardov v jednotlivých vzdelávacích oblastiach.  

 

6 SPÔSOB, PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

A VYDÁVANIA DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ  

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania v materskej škole. Spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. 

augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.  

Osvedčenie o získaní  predprimárneho vzdelávania je deťom slávnostne odovzdané v deň 

rozlúčky s materskou školou. Doklady o získanom vzdelaní sa vedú v štátnom jazyku a 

vydávajú sa na predpísaných tlačivách schválených ministerstvom školstva. 

Dieťa je po absolvovaní povinného predprimárneho vzdelania  pripravené na primárne 

vzdelávanie a na ďalší život v spoločnosti, disponuje štandardnými charakteristikami školskej 

spôsobilosti konkretizovanými vo vzdelávacích štandardoch. 

 

7  PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

Jednou z podmienok kvalitnej realizácie školského vzdelávacieho programu sú  

kvalifikovaní pedagogickí a odborní zamestnanci. Preto sa snažíme, aby všetky učiteľky 

v našej materskej škole: 

– spĺňali kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi; 
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– preukazovali odborné i didaktické spôsobilosti, ktoré kvalitne a účinne uplatňujú pri 

plánovaní a realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti; 

– vedeli organizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť (motivovať, komunikovať 

o hodnotových postojoch, usmerňovať myšlienkové postupy detí, poskytovať im 

spätnú väzbu; 

– vedeli priebežne sledovať a hodnotiť výchovno-vzdelávaciu činnosť (diagnostikovať 

vstupnú, priebežnú a výstupnú úroveň osobnostného rozvoja detí, hodnotiť detské 

výkony a sociálne správanie, posudzovať  a vyhodnocovať vlastnú činnosť); 

– zaujímali sa o deti, aké sú, čo je v popredí ich záujmu a aké sú ich priority; 

– riadili svoj osobnostný a vzdelanostný sebarozvoj a celoživotné vzdelávanie; 

– boli schopné spolupracovať a spoluutvárať vzájomné podporné prostredie pri 

operatívnom riešení pracovných problémov. 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje 17 pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňajú 

požiadavku odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.  Škola podľa 

potreby inkluzívnej výchovy a vzdelávania v rámci projektov, výziev a vlastných finančných 

prostriedkov dopĺňa  kolektív pedagogických zamestnancov o školský podporný tím 

pedagogických asistentov a odborných zamestnancov, pomocných vychovávateľov 

v materskej škole, ktorí budú vypomáhať pri práci s deťmi so ŠVVP, deťmi zo SZP a deťmi 

absolvujúcimi povinné predprimárne vzdelávanie.  Kolektív školy  predstavujú odborne i 

pedagogicky kvalifikovaný a profesionálny pedagogický zbor, ktorý má snahu ďalej odborne 

a profesijne rásť, využívať možnosti ďalšieho vzdelávania, prehlbovania a zvyšovania 

kvalifikácie s cieľom zvyšovať úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Prevádzku materskej školy zabezpečujú aj nepedagogickí zamestnanci: 3 upratovačky a 1 

školník - údržbár. V školskej jedálni pracuje 6 zamestnancov -  5 kuchárok a 1 vedúca 

školskej jedálne. 

 

8  MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY MŠ 

      Požiadavky na vybavenie a funkčné členenie materiálneho prostredia stanovuje vyhláška 

MZSR č. 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ako aj 

zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

      Materská škola je štátna inštitúcia, ktorej zriaďovateľom je mesto Stropkov. Poskytuje 

celodennú výchovu a vzdelávanie deťom spravidla od 3 do 6 rokov a deťom, ktoré absolvujú 

povinné predprimárne vzdelávanie,  deťom, ktoré pokračujú v plnení povinného 
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predprimárneho vzdelávania. Taktiež poskytuje možnosť aj poldenného predprimárneho 

vzdelávania a podľa personálnych, materiálnych a finančných  možností aj integráciu detí so 

ŠVVP s ľahšími formami postihnutia za predpokladu prijatia PA a ŠŠP.   

      Od 1. januára 2014  má materská škola právnu subjektivitu s odvetvím ekonomickej 

činnosti predškolskej výchovy. Materská škola je rozpočtovou organizáciou. Súčasťou školy 

je aj elokované pracovisko v Bokši. Už od svojho vzniku plnili obidva subjekty účel 

materskej školy. Budova školy je pavilónového typu, jednoposchodová.   

      V pavilóne A, na prízemí a na poschodí sú po  dve triedy, spravidla stredné a najstaršie 

vekové kategórie,  každá so samostatnou spálňou, sociálnym zariadením, kabinetmi pre 

uskladňovanie edukačných pomôcok k výučbe a príučnými kuchynkami. V pavilóne B sú tri 

triedy, z toho dve na prízemí a jedna na poschodí s tým istým príslušenstvom. Spravidla sú v 

nich deti najmladších vekových kategórií. V tomto pavilóne sú pri jednotlivých triedach šatne 

a veľká krytá terasa, ktorá slúži v nepriaznivom počasí na pobyt detí vonku. V pavilóne C sú 

príslušné sklady, štyri šatne pre staršie deti, riaditeľňa, miestnosť pre vedúcu školskej jedálne 

a hlavný vchod do budovy školy. V pavilóne D je školská jedáleň a v pavilóne E je bývalá 

kotolňa a sklady pre ŠJ a údržbára. 

      Priestorové podmienky exteriéru umožňujú deťom: 

– pohybové, športové, relaxačné  činnosti; 

– tvorivé, konštrukčné a umelecké činnosti; 

– komunikačné činnosti; 

– špeciálne činnosti. 

      Materská škola na Ulici Matice slovenskej bola daná do prevádzky 1. septembra 1968.V 

súčasnosti prevádzkuje 7 tried, spravidla ide o triedy homogénne. Jednotlivé triedy sú 

priestorovo menšie, sú však vybavené novým interiérovým vybavením. Triedy sú slnečné a 

esteticky upravené. Nábytok jednotlivých tried spĺňa požiadavky modernej predškolskej 

výchovy, rešpektuje antropometrické požiadavky(výška, veľkosť...). Rozmiestnenie nábytku 

rešpektuje potreby detí mať dostatok priestoru na hry, cvičenie, aktivity a zábavu. Na 

odpoludňajší odpočinok sa využívajú stavebne oddelené miestnosti pri jednotlivých triedach  

– spálne. Spálne sú vybavené novými detskými ležadlami, ktoré sú pružné, stabilné a dobre 

tepelne izolované.  

      K nezastupiteľnému vybaveniu materskej školy a súčasťou vybavenia jednotlivých tried 

sú hračky, učebné pomôcky, edukačný materiál a doplnky charakteristicky  dané pre 

jednotlivé  vekové kategórie. Didaktické hračky, učebné pomôcky a ďalšie materiálno-

technické vybavenie  sa podľa potreby a inovácie, v rámci finančných prostriedkov školy 
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postupne dopĺňajú. K vybaveniu jednotlivých tried patria aj informačno-komunikačné 

technológie, a to: notebooky, stolové počítače, multifunkčné tlačiarne, digitálne pomôcky, 

 interaktívne tabule, CD prehrávače, ktoré sú súčasťou vybavenia každej triedy.  

      Detská a odborná literatúra sa dopĺňajú priebežne podľa ponuky a potreby o nové 

a aktuálne detské knihy, detské leporelá, prediktabilné knihy, detské encyklopédie, detské 

časopisy, odborné publikácie a odbornú literatúru. Škola má zriadenú literárnu miestnosť 

s primeraným množstvom detských kníh, encyklopédií, detských odevov, maňušiek, 

umeleckých krojov slúžiacich na edukačnú činnosť, literárno-dramatickú výchovu, vystúpenia 

pre rodičov a širokú verejnosť.  

      Na veľmi dobrej úrovní sú triedy vybavené školskými pomôckami, výtvarným 

a pracovným materiálom. Tento spotrebný materiál sa každoročne dopĺňa a inovuje.  

      Materská škola a elokované pracovisko sú na dostatočnej úrovni vybavené aj 

telovýchovným náradím a náčiním, detskými hudobnými nástrojmi. Metodické zásobníky, 

pojmové mapy, ďalšie pomôcky na ktorých výrobe pracovali učiteľky sú súčasťou vybavenia 

školy a sú dôležitým doplnkom a učebným zdrojom pedagogického procesu. 

      Prostredie materskej školy úzko súvisí s jej zameraním, cieľmi, výchovno-vzdelávacou 

činnosťou, obsahom výchovy a vzdelávania a s učením sa dieťaťa. Spĺňa bezpečnostné 

a hygienické normy ako aj estetické a emocionálne kvality. Negatívom priestorov školy je ich 

veľkosť a vzhľadom k počtu každoročne zapísaných detí je ich aj málo. Žiaľ škola 

nedisponuje žiadnou zvyšnou miestnosťou, ktorá by slúžila na krúžkovú činnosť, výučbu 

cudzích jazykov, telesnú výchovu, prípadne na zriadenie kultúrno-spoločenskej miestnosti.  

      Neadekvátne podmienky pre svoju pedagogickú a metodickú prácu majú aj učiteľky, 

keďže škola nemá miestnosť na zriadenie zborovne, kde by sa učiteľky mohli po skončení 

výučby pripravovať na výchovno-vzdelávaciu činnosť, prípravu plánov VVČ a iných aktivít 

vyplývajúcich z ich  pracovnej náplne.   

Hygienická úroveň sociálnych zariadení je na primeranej úrovni. Všetky sociálne 

zariadenia prešli celkovou rekonštrukciou priestorov s výmenou okien, vodoinštalačných a  

elektroinštalačných činností, výmenou obkladov, dlažby, sanity a skriniek pre deti.  

Stravovanie detí je zabezpečené školskou jedálňou pri materskej škole a vlastnou 

kuchyňou, ktorá je zároveň výdajnou kuchyňou pre zabezpečovanie stravy pre elokované 

pracovisko v Bokši.  

Školský dvor a školská záhrada slúžia na každodenný pobyt detí vonku. Sú  vybavené 

záhradnou architektúrou, pieskoviskami, preliezkami, športovými zostavami. Pre vysoký 

počet detí je vybavenie  dvora a záhrady nepostačujúce. V budúcnosti je potrebné opraviť, 



Materská škola Matice slovenskej 740/7, Stropkov 
 

22 
Školský vzdelávací program „Kolotoč poznania“ 

prípadne vybudovať aj  nové oplotenie materskej školy. Životné prostredie v 

ňom ozdravuje „zeleň“, stromová výsadba ihličnatých a ovocných stromov, kríky - vtáčí 

zob, ktoré znižujú hlučnosť a prašnosť prostredia. Deťom poskytujú príjemné chvíle oddychu 

v tieni.  

 

9 PODMIENKY  NA  ZABEZPEČENIE   OCHRANY  ZDRAVIA  PRI  VÝCHOVE A 

   VZDELÁVANÍ 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú v 

materskej škole zabezpečené pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami v súlade so 

zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, vyhláškou  MŠ SR 541/2021  o materských školách, vyhláškou  

MŠ SR 305/2008 o škole v prírode, Zákonníkom  práce, zákonom č.  576/2004 Z. z. o 

zdravotnej starostlivosti, zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

prácia doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z. z. o požiadavkách na 

zariadenia pre deti a mládež,  vyhláškou MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o 

požiadavkách na pieskoviská, Pracovného poriadku, Prevádzkového poriadku, Školského 

poriadku a  organizačného poriadku. Prírodný a estetický charakter prostredia v ktorom dieťa 

žije, súvisí s jeho fyzickým i psychickým zdravím. Pre zdravý a správny vývin dieťaťa, 

prostredie materskej školy spĺňa všetky požiadavky správnej organizácie dňa ale i celkové 

usporiadanie priestorov objektu školy. Preto dbáme na bezpečnosť, čistotu prostredia, ale i 

estetiku interiéru a exteriéru materskej školy. 

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je  integrálnou súčasťou obsahu 

výchovy a vzdelávania. Deti sú primeranou formou informované a oboznámené o význame 

starostlivosti a ochrane o svoje vlastné zdravie a zdravie iných. Pri starostlivosti o zdravie, 

hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci školy riadia všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade s Národným programom 

prevencie obezity, s Národným programom duševného zdravia a v súlade so zachovávaním 

ľudských práv v rezorte školstva. 

Riaditeľ materskej školy zodpovedá za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok 

na predprimárne vzdelávanie, vytvára vhodné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia detí a všetkých dospelých osôb.  Za dodržiavanie bezpečnostných a hygienických 

predpisov a ochrany zdravia detí zodpovedajú pedagogickí zamestnanci v plnom rozsahu im 

určenej pracovnej náplne. Pedagogickí zamestnanci zodpovedajú za dieťa od prevzatia až po 

jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.  
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Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí 

zodpovedajú nepedagogickí zamestnanci a to v rozsahu im určenej  pracovnej náplne. Všetci 

pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci sa zameriavajú na podporu fyzického a 

psychického zdravia detí, na zdravý životný štýl, vytváranie vhodných životných podmienok, 

formovanie kladného vzťahu k životnému prostrediu a odbúravanie stresových situácii.  

Usporiadanie denných činností zabezpečuje vyvážené striedanie činností a vytvára časový 

priestor na hru a učenie sa dieťaťa. Materská škola denne zabezpečuje  pre deti pitný režim, 

voľne dostupný v triedach. Stravovanie detí má rámcovo stanovený čas, ktorý je uvedený 

v dennom poriadku jednotlivých tried. Deti sú na elementárnej úrovni oboznámené aj s 

predpismi protipožiarnej ochrany a  evakuačnom pláne školy. Miestnosti, v ktorých sa deti 

zdržiavajú zodpovedajú bezpečnostným predpisom. 

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je 

podrobne rozpracovaná v súlade s platnou legislatívou v Školskom poriadku a Prevádzkovom 

poriadku školy, ktoré sú zverejnené na verejne prístupnom mieste. 

 

10 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ 

      Hodnotenie detí bude realizované v súčinnosti s obsahom a cieľmi Školského 

vzdelávacieho programu „Kolotoč poznania“, je vyjadrením  faktu, mienky a postoja učiteľa 

k dieťaťu o jeho výkonoch, činoch a prejavených vlastnostiach na základe objektívnych 

kritérií a subjektívnych preferencií, ako aj na základe individuálnej alebo sociálnej vzťahovej 

normy.  

      Cieľom bude zhodnotiť vedomosti, zručnosti a  spôsobilosti detí. Predpokladom 

objektívneho hodnotenia bude poznanie ich individuálnych osobitostí a posúdenie aktuálnej 

rozvojovej úrovne každého dieťaťa za účelom ďalších pozitívnych rozvojových zmien. 

Súčasťou hodnotenia bude aj spätná väzba medzi učiteľkou a dieťaťom, ktorá pomôže pri 

rozvíjaní sebahodnotenia dieťaťa  tak, aby sa cítilo potrebné, ocenené a rešpektované.  

Vnútorný systém hodnotenia detí  bude zameraný na posúdenie úrovne vzdelávacích oblastí: 

a/  v oblasti kognitívnej úrovne budeme hodnotiť: 

– schopnosť dieťaťa využiť  osvojené poznatky o sebe, o svojom okolí, rodine, 

materskej škole, ktoré sú dôležité na správnu orientáciu vo svojom prostredí i bez 

prítomnosti dospelého človeka, 

– schopnosť pozorovať, vnímať, , objavovať nové javy a skutočnosti, záujem o bádanie, 

– schopnosť prekonávať prekážky v procese učenia, a to pri osvojovaní nových 

poznatkov,  
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– schopnosť verbálne vyjadriť svoje pocity, myšlienky, schopnosť súvisle komunikovať 

s rovesníkmi a dospelými, zdokonaľovať svoj rečový prejav,  

– schopnosť poznať a pomenovať vlastnosti, znaky predmetov, osôb, javov, 

– schopnosť zdôvodniť svoje postoje a názory. 

b/ v oblasti sociálno-citovej úrovne dieťaťa budeme hodnotiť: 

– vzťah dieťaťa k rodičom, súrodencom, blízkym osobám i k sebe samému, 

– schopnosť dieťaťa prispôsobiť sa vonkajšiemu i vnútornému prostrediu, tvorivo do 

nich zasahovať, 

– zručnosť pri riešení konfliktov,  

– schopnosť ovládať svoje správanie, zriecť sa v prospech druhého, 

– schopnosť kooperatívneho správania, 

– schopnosť klásť si ciele primerané svojim schopnostiam,  

– schopnosť dosahovania stanovených cieľov. 

c/ v oblasti senzomotorickej úrovne dieťaťa budeme hodnotiť: 

– úroveň zmyslového vnímania, 

– úroveň jemnej a hrubej motoriky, pohyblivosti a obratnosti,   

– úroveň grafomotoriky, 

– koordináciu pohybov, 

– úroveň sebaobsluhy, zručnosti a návykov, 

– schopnosť ovládať pohybovú aktivitu primeranú veku. 

Dôležitým prameňom informácii hodnotenia bude pedagogická diagnostika dieťaťa. 

Celkový vývin dieťaťa bude  priebežne sledovaný a zaznamenávaný v diagnostickom hárku. 

Dieťa je hodnotené vzhľadom k vlastnej osobe a nie porovnávaním s inými deťmi. 

Hodnotenie bude zasahovať  celú osobnosť hodnoteného dieťaťa, pretože predstavuje 

významný aktivizujúci a motivačný činiteľ, umožní  hodnotenému dieťaťu poznávať seba 

samého, svoje kvality, vedomosti ale i nedostatky. Podstatou hodnotenia detí v triede je 

individualizácia a diferenciácia hodnotenia. Činnosť detí sa musí hodnotiť vzhľadom na to 

aký urobili posun vpred, veľkosť úsilia, prekonanie seba samého ale i cestu, ktorú prekonalo, 

aby dosiahlo výsledok. Učiteľky musia dobre poznať každé dieťa, realizovať  každodenné 

hodnotenie a hodnotenie smerujúce k sebahodnoteniu samotných detí, k sebapoznávaniu a 

vedie ich k sebapretváraniu.  

Od začiatku školského roka učíme deti primerane posúdiť vlastné sily, hodnotiť vlastné 

schopnosti a dávame im veľa priestoru na sebahodnotenie, na okamžitú spätnú väzbu, na 
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tvorbu portfólií, aby sa zachytil komplexný rozvoj vlastností a schopností - osobností detí. Na 

zisťovanie a posúdenie aktuálneho stavu budú využívané  tieto metódy hodnotenia:  

- pozorovanie,  

- pedagogické diagnostikovanie detských výtvorov (maľba, kresba, modelovanie, 

hra, pohybový prejav, reč, slovná zásoba, dramatizácia, portfólio - analýzy výsledkov 

činnosti  a prác dieťaťa), 

- rozhovor, 

- anamnéza,   

- pedagogické diagnostikovanie (zaznamenáva sa úroveň detských schopností, 

vedomostí, spôsobilostí). Vyhodnocuje sa na začiatku školského roka, v priebehu a v 

závere školského roka. 

- Integrované deti - využívať osobitný systém kontroly a hodnotenia. Opierať sa o 

konkretizáciu odporúčaní (špeciálny pedagóg, psychológ, logopéd, detský pediater). 

Materská škola bude vytvárať priestor  na hodnotenie používania vhodných stratégií 

učenia, používania primeraných metód, rešpektovania osobného tempa detí.  Škola poskytne 

deťom priestor k sebahodnoteniu a hodnoteniu  jednotlivých  činností a situácií, ktoré budú 

podporovať rozvoj racionálneho, estetického a etického hodnotenia. Hodnotenie bude 

primerané veku a prispôsobené osobnosti dieťaťa, t.j. zrozumiteľné, bohaté, členité. 

Na základe systematického používania evaluačných otázok dokáže učiteľka zachytiť 

vývinový a vzdelávací potenciál každého dieťaťa.  

 

Pre hodnotenie, reflexiu a sebareflexiu využijeme tieto formy rozvoja hodnotenia:  

 Formatívne, ktorého cieľom bude získať informácie o priebehu procesu, jave, 

o aktuálnom stave, momentálnej výkonnosti, diagnostikovať prípadné nedostatky, 

odchýlky vo výkonoch dieťaťa, ale aj včasné diagnostikovanie a odstraňovanie 

vzniknutých chýb a nedostatkov. Priebežné každodenné hodnotenie bude orientované 

na podporu ďalšieho aktívneho učenia sa dieťaťa zamerané na zlepšenie budúcich 

výkonov. Formatívne hodnotenie bude využívané priebežne počas školského roka 

prostredníctvom metód slovného hodnotenia, pedagogického pozorovania, rozhovoru, 

analýzy produktov činností a procesov, ktorými vznikli. Každé dieťa má svoje 

portfólio, ktoré je kľúčovou formou dokumentovania. Súčasťou formatívneho 

hodnotenia je sebahodnotenie detí prostredníctvom autokorektívnych pomôcok, 

jednoduchého slovného aj symbolického sebahodnotenia.  
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 Sumatívne, ktorého cieľom je zhrňujúce hodnotenie, konštatujúce stav dosiahnutia 

úrovne po dlhšom časovom úseku, ktorými sú výstupné diagnostikovanie, alebo 

posudzovanie školskej spôsobilosti.  

 Slovné, ktoré bude mať motivačný a aktivačný význam, umožní  hodnotiť snahu 

a aktivitu dieťaťa, orientáciu na jeho kladné aj záporné prejavy, umožní hodnotiť jeho 

snahu, svedomitosť, aktivitu, tvorivosť a samostatnosť detí.     

Evaluačné otázky ako tretia rovina ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ budú prispievať 

k riadenému a funkčnému procesu vyhodnocovania detského učenia, pokrokov a jeho 

zdokonaľovania. Práca s evaluačnými otázkami bude predstavovať konkrétny nástroj na 

zabezpečenie inklúzie vo vzdelávaní. Evaluačné otázky a ich používanie budú uzatvárať 

základný cyklus organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže: sprostredkovanie obsahu 

→ výkony detí → vyhodnocovanie procesu učenia → ďalšia práca s deťmi. Zároveň tieto 

otázky budú slúžiť internému, vnútrotriednemu vyhodnocovaniu, s cieľom optimálnej 

podpory detí a rozvoja ich spôsobilosti.  

Súčasťou každodennej výchovno-vzdelávacej práce bude kontrola dochádzky detí do 

materskej školy, zisťovanie aktuálneho zdravotného stavu dieťaťa, ktoré budú súčasťou 

triednej  pedagogickej dokumentácie.    

      Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov detí je poskytnúť dieťaťu, rodičom 

a zákonným zástupcom spätnú väzbu o tom, ako dieťa zvládlo danú problematiku, v čom má 

nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky, posuny a napredovanie. Súčasťou 

hodnotenia je povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri odstraňovaní 

nedostatkov. 

  
11 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A  HODNOTENIA ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 

      Dôležitou súčasťou humanizácie pracovného procesu a utvárania osobnosti zamestnancov 

školy je kontrola a hodnotenie.  Dopracovať sa ku kvalite hodnotenia je dlhodobý proces s 

hľadaním nových postupov a stratégií. Systém vnútroškolskej kontroly a hodnotenia smeruje 

k objektívnemu hodnoteniu a  následne aj k odmeňovaniu jednotlivých zamestnancov. 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy predstavuje vyvážený pomer 

medzi vonkajším hodnotením a sebahodnotením. Obidva póly hodnotenia sú založené na 

kriteriálnom hodnotení zostaveného podľa kompetenčného profilu učiteľky predprimárneho 
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vzdelávania so zámerom sledovať zabezpečovanie kvality výchovy a vzdelávania v materskej 

škole pedagogickými zamestnancami. 

      Materská škola má vypracovaný plán vnútroškolskej kontroly. Zmyslom plánu je vytvoriť 

mechanizmus, ktorý zaručí poriadok založený na konsenze, bude motivovať zamestnancov 

školy, umožní objektívne rozhodovanie všetkých zamestnancov školy a na druhej strane 

umožní kontrolovať a tým i vytvárať podmienky pre úspešný chod inštitúcie. Rozhodujúcim 

kritériom vnútroškolskej kontroly bude naplnenie cieľov kvalitnej výchovy a vzdelávania v 

súlade so Školským vzdelávacím programom „ Kolotoč poznania“. 

Systém vnútroškolskej kontroly:  

 Hospitačná  činnosť  

 Kontrolná činnosť  - kontrolná činnosť pedagogických zamestnancov 

                    - kontrolná činnosť nepedagogických zamestnancov 

Vnútroškolskú kontrolu v materskej škole budú realizovať a písomne zaznamenávať:  

- riaditeľka materskej školy 

- zástupkyňa riaditeľky  školy 

- vedúca školskej jedálne. 

A. Hospitačná činnosť  bude zameraná  na  posilňovanie,  usmerňovanie  inovatívnych 

prístupov učiteliek    v  pedagogickej  práci,  získavanie   informácií  o  spôsobe  práce,  

pripravenosti, o konkretizácii výchovno-vzdelávacích úloh, uplatňovanie adekvátnych metód 

a foriem práce, využívanie pomôcok a didaktickej techniky, uplatňovanie motivácie, a to 

všetko z hľadiska pozitívneho zamerania k dieťaťu. Hospitačnou činnosťou bude riaditeľka 

materskej školy analyzovať, vyhodnocovať, usmerňovať, rozhodovať, teda riadiť výchovno-

vzdelávací proces a všetky jeho aspekty v materskej škole, ako aj poskytovať odbornú pomoc. 

Hospitácie v materskej škole budú zamerané na zisťovanie: 

– odbornej  úrovne učiteliek, 

– metodickej  pripravenosti učiteliek, 

– spôsobu odovzdávania poznatkov deťom, 

– osobnostnej úrovne učiteliek, 

– vzťahu učiteľky k práci, k deťom, 

– úrovne tvorivosti učiteliek, 

– uplatňovania nových výchovno-vzdelávacích prístupov v práci, 

– úrovne získaných poznatkov a zručností vo všetkých vzdelávacích oblastiach rozvoja   

osobnosti dieťaťa. 
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Hospitačná činnosť bude uskutočňovaná podľa plánu, ktorý vypracuje  riaditeľka školy podľa 

aktuálnych podmienok  a potrieb školy. Súčasťou hospitačných činností bude spracovanie 

písomných záznamov. Rovnaká pozornosť bude venovaná aj dôkladnému rozboru zistených 

kladov a nedostatkov. Zistenia z hospitácií budú pravidelne vyhodnocované a prerokované 

individuálne, ale aj na pedagogických poradách.   

 

B. Kontrolná činnosť  bude  súčasťou Plánu vnútroškolskej kontroly,  ktorá bude zameraná 

na kontrolu, uplatňovanie a podporovanie  motivačných mechanizmov  vedúcich k hĺbkovej, 

vnútornej   zainteresovanosti  všetkých  zamestnancov.  Cieľom   kontrolnej  činnosti   bude 

viesť všetkých   zamestnancov   k    spoluzodpovednosti   za  výsledky  práce   pred  rodičmi  

a verejnosťou, posilňovať ich samostatnosť, zodpovednosť, správne rozhodovanie 

a sebareflexiu formou tímovej spolupráce všetkých zamestnancov školy.  

Kontrolná činnosť bude zameraná na oblasť: 

– pedagogickú, 

– pracovno-právnu, 

– sociálnu, 

– ekonomickú. 

Vnútorný systém hodnotenia zamestnancov školy 

      Účelom a zmyslom hodnotenia bude preukázanie kvality práce, skvalitňovanie 

pedagogickej a prevádzkovej činnosti materskej školy. Vnútorný systém hodnotenia kvality 

práce zamestnancov bude zameraný na tieto oblasti: 

1.Hodnotenie zamestnancov 

2.Hodnotenie školy 

      Cieľom hodnotenia školy  bude umožniť rodičom, zamestnancom školy, laickej verejnosti 

a zriaďovateľovi  získať dostatočné a hodnoverné informácie o dosahovaní stanovených  

cieľov Školského  vzdelávacieho  programu „Kolotoč poznania“ a ďalších dokumentov školy. 

Hodnotenie bude zamerané na kvalitu úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v škole, 

spätnú väzbu ako aj stimuláciu zamestnancov do ďalšej práce. Hodnotenie a odmeňovanie 

bude flexibilne reagovať na požiadavky štátnej školskej politiky a spôsobilosti učiteľov, ktoré 

budú produktívne a tvorivo využívať vo svojej práci pre skvalitnenie pedagogického procesu 

a výsledkov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií detí.  

      Škola má vytvorené vlastné kritéria hodnotenia a odmeňovania, ktoré zodpovedajú 

aktuálnym potrebám, stanoveným cieľom a charakteru školy. Kritéria sú súčasťou 

dokumentácie školy, s ktorými sú oboznámení všetci zamestnanci. Zoznam kritérií  dáva 
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záruku komplexného prístupu, je predpokladom pre objektívne a spravodlivé hodnotenie, 

otvára priestor k aktivite a iniciatíve zamestnancov a je významným faktorom motivácie ľudí.    

Hodnotenie spojené so sebahodnotením bude motivovať učiteľov, aby sami sledovali 

a hodnotili svoj pracovný výkon a menili jeho kvalitu prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania a sebavzdelávania.  Systém hodnotenia bude uskutočňovaný neformálne, bude 

súčasťou každodenného pracovného vzťahu a formálne, realizovaný 1x ročne.    

Hodnotenie bude zamerané na: 

– schopnosti a zručnosti: kompetencie, odborné vedomosti a zručnosti, organizačné 

schopnosti, iniciatíva, tvorivosť, otvorenosť pre zmeny, zmysel pre zodpovednosť, 

– pracovné správanie: prístup k plneniu úloh, vedenie dokumentácie, podávanie 

návrhov, pracovné nasadenie, dochádzka do zamestnania, spolupráca s rodičmi, 

– sociálne správanie: úroveň spolupráce, interpersonálne vzťahy, schopnosť pracovať 

v tíme, 

– osobnostný rozvoj: vzdelávanie, rozvoj vedomostí a zručností. 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v materskej škole je 

zabezpečené individuálnymi hodnotiacimi hárkami. Učiteľky majú možnosť vyjadrenia 

sebareflexie, ktorá kooperuje s hodnotením riaditeľky. Následne bude vypracovaný písomný 

hodnotiaci záznam. 

Na zabezpečenie vnútorného systému hodnotenia budú využívané tieto metódy: 

– pozorovanie ako základná metóda, 

– verbálne  a neverbálne metódy. 

Hodnotení zamestnanci budú oboznámení s výsledkami hodnotenia. Rozbor výsledkov 

hodnotenia bude slúžiť k prehodnoteniu ďalšieho prístupu k zamestnancovi.  

Hodnotenie školy 

Cieľom hodnotenia školy bude identifikovať silné a slabé stránky, diagnostikovať, určiť 

priority a plánovať ďalšie činnosti na zvýšenie kvality materskej školy.   

Autoevalvácia školy bude zameraná na:  

– hodnotenie Školského vzdelávacieho programu „Kolotoč poznania“, 

– hodnotenie vzdelávacích stratégií, stratégií výchovno-vzdelávacej činnosti,  

– hodnotenie výsledkov výchovy a vzdelávania, 

– hodnotenie podmienok výchovy a vzdelávania (vrátane klímy a kultúry MŠ, 

spolupráce MŠ s rodinou a inými inštitúciami), 

– hodnotenie kvality riadenia školy. 
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Autoevalvácia bude  uskutočňovaná 1x  za školský rok. Na zisťovanie úrovne stavu školy 

budú využívané: plenárne schôdze ZRPŠ, triedne aktívy, rozhovory, dotazníky pre 

zamestnancov a rodičov školy.  

 

12 POŽIADAVKY  NA  PROFESIJNÝ ROZVOJ  PZ  A  OZ  

      Pedagogickí a odborní zamestnanci sa považujú za nositeľov vzdelanosti v zmysle 

odovzdávania kultúrnych hodnôt a kultivácie mladej generácie. Súčasná doba zvyšuje 

spoločenskú požiadavku na výkon pedagogických a odborných zamestnancov, aby boli 

inovátormi, manažérmi, konzultantmi i tvorivými zamestnancami, čo si vyžaduje nové 

profesijné kompetencie. Výsledkom sú požiadavky na profesijný rozvoj týkajúci sa dvoch 

najvýznamnejších zmien:  

a) zmeny profesie pedagogického a odborného zamestnanca ako takej, vyvolanej 

vonkajšími    požiadavkami, systémom, prostredím, regiónom a pod.,  

b) v potrebe osobnej zmeny ako reakcii na vonkajšie podmienky – zmena pedagogického  

a odborného zamestnanca na profesionála.  

      Na dosiahnutie novej profesijnej kvality pedagogických a odborných zamestnancov škola 

následne umožní: 

– učiteľom pracovať samostatne a tvorivo; 

– zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania učiteľov za rovnakých podmienok; 

– skvalitňovať metodickú pomoc; 

– kariérny rast; 

– zdokonaliť informačno-komunikačné technológie. 

      Profesijný rozvoj bude vytvárať osobnostné predpoklady a vnútornú motiváciu 

celoživotnej spôsobilosti, využívať formálne, neformálne a neinštitucionálne príležitosti na 

tvorivé zdokonaľovanie kvality výkonu učiteľského povolania  a edukácie detí. Profesijný 

rozvoj bude zabezpečovaný aktualizačným, kvalifikačným, funkčným, špecializačným, 

adaptačným, inovačným a predatestačným vzdelávaním. 

Bude zameraný na: 

– uvádzanie začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov do pedagogickej 

praxe; 

– udržiavanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) 

pedagogických a odborných zamestnancov; 

– motivovanie pedagogických a odborných  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, 

vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti; 
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– zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických a odborných  zamestnancov, 

spôsobilostí pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.; 

– sprostredkovanie najnovších poznatkov pedagogickým a odborným zamestnancom  

(inovácie) z didaktiky, pedagogiky, psychológie metodiky vyučovania jednotlivých 

predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z príslušného odboru; 

– prípravu pedagogických a odborných zamestnancov na výkon špecializovaných 

funkcií, napr. triedny učiteľ, vedúci MZ, cvičný učiteľ, uvádzajúci učiteľ, atď.; 

– prípravu pedagogických a odborných zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných 

pre rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba 

štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie; 

– prípravu pedagogických a odborných zamestnancov pre prácu s modernými 

materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a 

pod.; 

– zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúseností z pedagogickej a riadiacej 

praxe, podnecovanie a rozvíjanie tvorivosti pedagogických a odborných 

zamestnancov; 

– sprostredkovanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných 

a metodických informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému; 

– prípravu pedagogických a odborných zamestnancov na získanie prvej a druhej 

atestácie. 

      Profesijný rozvoj sa riadi podľa plánu profesijného rozvoja, ktorý vyplýva z konkrétnych 

podmienok a koncepcie materskej školy. Plán profesijného  rozvoja vydáva riaditeľka školy 

najmenej na jeden školský rok a najviac na štyri školské roky. Počas jeho platnosti ho možno 

dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi potrebami školy. 

      V nadväznosti na plán profesijného rozvoja školy, každý pedagogický a odborný 

zamestnanec vypracuje  osobný plán profesijného rozvoja, ktorý predstavuje účinný nástroj na 

cielené vytváranie učiacej sa organizácie a sebarozvoj. Osobné plány mapujú vzdelávacie 

potreby pedagogických a odborných zamestnancov, počas školského roka budú kontrolované 

vedúcimi zamestnancami školy a vyhodnocované na pedagogických poradách. Vyhodnotenie 

plnenia osobných plánov profesijného rozvoja je jednou zo súčasti hodnotenia pedagogických 

a odborných zamestnancov, ktorého zásady (kritéria na hodnotenie výsledkov a kvality 

výkonu pracovnej činnosti vyplývajúce zo ŠkVP a individuálnych charakteristík školy) sú 

rozpracované v pracovnom poriadku. Ročný plán vzdelávania bude zameraný na aktualizačné 

vzdelávanie všetkých pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré bude povinnou 
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súčasťou vzdelávania. Aktualizačné vzdelávanie v príslušnom školskom roku  organizuje 

škola najmenej v rozsahu 20 hodín za jeden školský rok. Obsah aktualizačného vzdelávania je 

zameraný na zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie, oblasť aktívnej podpory 

a rozvoja sociálnej gramotnosti detí predškolského veku, digitalizáciu výchovy a vzdelávania.  

Aktivity v oblasti profesijného rozvoja  sa môžu realizovať prezenčne, online alebo 

kombinovane v závislosti od situácie súvisiacej s mimoriadnymi opatreniami.             

      Materská škola bude aj naďalej spolupracovaťs poskytovateľmi ďalšieho vzdelávania. 

Prioritou školy bude vytvorenie takých podmienok, aby každý zamestnanec mal záujem sa 

neustále vzdelávať. 
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PRÍLOHY: 
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Príloha č. 1: Témy týždňov rozpracované do jednotlivých obsahových celkov 
MESIAC OBSAHOVÉ CELKY TÉMY TÝŽDŇA 

September JA A MÔJ SVET 
    1 - 2. Ja a moji kamaráti 
    3. Cesta nie je ihrisko 
    4. Jeseň 

Október NA ZÁHRADE A V 
SADE 

    1. Ovocie a zelenina 
    2. Stromy a lesné plody 
    3. Na gazdovskom dvore 
    4. Farebný svet 

November MAGICKÝ SVET 

    1. Svet je plný tvarov 
    2. Dopravné prostriedky 
    3. S číslami som kamarát 
    4. Remeslá a profesie 

December ČAS ZÁZRAČNÝCH 
ŽELANÍ 

1. Mikuláš 
    2 - 3. Vianočný čas 

Január V KRAJINE SNEHU A 
ĽADU 

    1. Miesto kde žijem 
    2. Zimná príroda 
    3. Lesné zvieratá 

Február SVET ZÁHAD 
1. Fašiangový týždeň 

    2. Moje telo – žijem zdravo 
    3. Časové vzťahy 

Marec CESTA ZA POZNANÍM 

    1. Na polici v knižnici – svet písmen 
    2. Predmety a materiály 
    3. Vtáky 
    4. Jar – jarné kvety 

Apríl ČAROVNÁ PRÍRODA 
1 - 2. Veľká noc 

    3. Zvieratá a ich mláďatá 
    4. Poznávame a chránime prírodu 

Máj VOŇAVÉ TAJOMSTVÁ 

     1. Srdce pre mamičku 
     2. Kvety  
     3. Vodníkove kráľovstvo 
     4. Hmyz 

Jún ČO VIDELO 
SLNIEČKO 

     1. Detský svet 
     2. Safari 
     3. Leto 
     4. Dovidenia škôlka 

Júl 
August 

 
FARBY LETA 

1. Dni plné dobrodružstva a zábavy 
2. Farebne a veselo v škôlke 
3. Slnko svieti, pohyb i voda láka 
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September JA A MÔJ SVET 

Ja a moji kamaráti v MŠ 

Cesta nie je ihrisko 

Jeseň 

Charakteristika obsahového celku: 

 Poznať svoje meno, priezvisko, vek, adresu svojho bydliska, pomenovať jednotlivých 

členov blízkej rodiny, uvedomovať si a rozlišovať príbuzenské vzťahy, poznať mená 

a priezviská svojich kamarátov, učiteliek v triede, nadväzovať adekvátny sociálny 

kontakt (verbálny i neverbálny) s deťmi a dospelými; oboznamovať sa s priestormi 

domova a materskej školy, utvárať si pozitívny vzťah k prostrediu, v ktorom deti žijú, 

zoznamovať sa s prostredím školy. 

 Poznávať a dodržiavať základné pravidlá bezpečného správania účastníkov cestnej 

premávky týkajúce sa chodcov, cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov a uvedomovať 

si význam dopravných značiek. 

 Identifikovať, charakterizovať a rozlišovať typické znaky jesene, pozorovať 

a objavovať krásu a rozmanitosť jesennej prírody (počasie, zmeny v rastlinnej 

a živočíšnej ríši a pod.), uvedomiť si, že jeseň je jedným zo štyroch ročných období. 

Časové trvanie obsahového celku: jeden mesiac 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti: 

 námetové hry: na domácnosť; na mamičky; na dopravu; na opravárov; na stavbárov; 

 konštruktívne hry: hry s kockami; hry s magnetickou skladačkou; 

 rolové; inscenačné; situačné hry; 

 edukačné aktivity: Vymenovávanie mien; Kotúľanie; Ach, tie mená; Hra s menami, 

Hudobné mená; Čarovné vrece; Záhadná osoba; Čo máš na sebe; Magnet; Stromček 

triedy; 

 hudobno-pohybové hry: O reťaz; Oli-Oli Janko; Kolo, kolo mlynské; My sme sestry 

veselé; Na dopravného strážnika; 

 spevácke činnosti: Škôlkari; Prší, prší; Každá rúčka má prstíčky; Maličká som; Jeseň 

pani bohatá; Auto; Autobus; 

 pohybové hry: Na farebné autá; Náklad; Kto cestuje najrýchlejšie; 

 prosociálne hry: Poznaj sám seba; Ťuk, ťuk; Podaj mi tie obrázky; Klbko; 

Autoportrét; 

 zdravotné cvičenia; 

Príloha č. 2 Charakteristika obsahových celkov 
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 práca s prediktabilnou knihou – Dážďovky, Knižka, Húsenica;  

 vychádzky do blízkeho okolia MŠ a prírody; 

 pozorovanie a opisovanie počasia; 

 hry na školskom dvore; 

 prezeranie leporel; kníh, encyklopédií a detských časopisov; 

 obrázkové čítanie; 

 artikulačné; rečové; sluchové a rytmické hry; 

 počúvanie rozprávok: Príbeh v škôlke; Domček, kto v tebe býva;  

 opis obrázkového materiálu k téme; 

 počúvanie básne: Rodina; Koľko nás je; Šálka; Mydlo; Vreckovka; 

 hádanie a vymýšľanie hádaniek; 

 dramatické stvárnenie piesní; 

 rytmizovanie riekaniek a piesní; 

 práca s pracovnými listami; 

 kreslenie zážitkov z prázdnin; výletov; dovolenky; 

 experimentovanie s farbami; 

 skladanie papiera podľa pokynov; 

 vytrhávanie predkreslených tvarov; 

 kreslenie; maľovanie; modelovanie k téme; 

 práca s včelou Bee-Bot; interaktívnou hrou Yoli; mTiny; 

 hry s maňuškami. 

 

Učebné zdroje pre deti: 

 súbory obrázkov k témam; 

 detská literatúra: Rozprávky a obrázky; 

 Našich päť zmyslov a životné prostredie; 

 sklápacie nákladné autá; autá  na triedenie; stavebnica super-dráha; vláčkodráha; 

 magnetická kódovaná cesta; magnetické diely doprava; molitanový semafor;  

 magnetická hra obliekanie dievča; magnetická hra obliekanie chlapec; 

 stavebnice: POLY; MELY; VAFLE; MORPHUN; 

 mTinyDiscover KIT; 

 sada farebných tónov zvonenia; 

 kresliaca herná tabuľa; 
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 bábika Anabell; 

 didaktické pomôcky na dramatizáciu  /molitanový strom, dom, plot/; 

 grafomotorické dosky; 

 skladačka Yoli Ročné obdobia; 

 flexi stavebnica; 

 drevené detské pečiatky – vozidlá;  

 detské leporelá; 

 detské časopisy: Včielka; Vrabček; 

 pracovné listy: Kam patrím; Užitoční kamaráti; Jeseň; Dopravné značky; 

 výtvarný pracovný a grafický materiál; 

 stavebnice - Lego; Cheva; Seva; Variant,  Spojničky; 

 drevené skladačky; 

 magnetická skladačka; podložky; 

 čiapky zvierat; maňušky; 

 puzzle; 

 reflexné vesty; 

 farebné krúžky; 

 telovýchovné náradie a náčinie; 

 hracie kútiky k témam; 

 detské rytmické hudobné nástroje; 

 tvorítka do pieskoviska; 

 PC; interaktívna tabuľa; práca s detskými výučbovými programami;  

 práca s digitálnymi hračkami. 

 

Učebné zdroje pre učiteľku: 

 ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ 

 Metodiky k jednotlivým VO ŠVP 

 Povinné predprimárne vzdelávanie: sprievodca cieľmi a obsahom 

 Dieťa hovoriace iným jazykom 

 Edukačnými hrami poznávame svet /Podhajecká a kol./ 

 Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku /Lysáková a kol./ 

 Zlatá brána /Ďuríčková/ 

 Gabko v škôlke /A. Skalová/ 
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 Gabko a jeho rodina /A. Skalová/ 

 Všetko čo potrebujem poznať, než pôjdem do školy /F. Brooks/ 

 Pohybové a relaxačné cvičenia /M. Kružlicová/ 

 Hravé aktivity s dopravnou výchovou /P. Žižková/ 

 Potulky jeseňou /R. S. Bernerová/ 

 Dopravná výchova - námety a aktivity /RAABE/ 

 Prosociálna výchova v materskej škole /Miňová a kol./ 

 Hry pro rozvoj emocií a komunikace /Zelinová/ 

 Zdravotné cviky s riekankou v materskej škole /Franková/ 

 Emocionálny svet detí predškolského veku /Pružinská/ 

 Kniha pohybových hier /Mazal/ 

 Cvičia všetky zvieratká /Jančovičová/ 

 Škôlka hrou – Jeseň /Metodická príručka/ 

 Oliver Ušiačik usilovný prváčik /M. Klenková/ 

 Štyri lesné obdobia /T. Wolf/ 

 Rozprávky na štyroch kolesách /J. Kahoun/ 

 Objavujeme svet HUDBA /Minipédia/ 

 Poznaj svet /M. Gálová/ 

 Maľované čítanie /J. Mavel/ 

 Veselé hry /J. Loffel/ 

 Veľká kniha riekaniek /V. Gebhartová/ 

 Poďte s nami do prírody /M. Laceyová/ 

 Detský atlas sveta /D. Chancellorová/ 

 Zvuková kniha - Štyri ročné obdobia 

 Krajina hudba a jej obyvatelia /G. Badinová/ 

 Martinko a dopravné značky /A. Schulz/ 

 metodický list z jazykovej výchovy 

 metodický zásobník 

 súbor zdravotných cvikov 

 audiovizuálna technika; PC; interaktívna tabuľa; detské edukačné výučbové softvéry 

 programovateľná včela Bee-Bot 

 materiálno-technické vybavenie materskej školy... 
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Október 
NA ZÁHRADE A  

V SADE 

Ovocie a zelenina 

Stromy a lesné plody 

Na gazdovskom dvore 

Farebný svet 

Charakteristika obsahového celku: 

 Rozpoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny, uvedomiť si význam ich konzumácie 

pre správnu životosprávu, objasniť spôsob získavania lokálnych druhov, pozorovať 

prácu v záhradách a sadoch a spôsob ich uskladňovania. 

 Rozvíjať počiatky prírodovednej gramotnosti, na základe priameho alebo 

sprostredkovaného pozorovania poznávať a rozlišovať stromy a lesné plody, chápať 

význam prírody pre život ľudí, utvárať a formovať pozitívny vzťah k živej prírode, 

vnímať rozdiel medzi listnatými a ihličnatými stromami. 

 Vedieť pomenovať a triediť zvieratá podľa vonkajšieho vzhľadu, podľa spôsobu ich 

pohybu, podľa spôsobu získavania potravy a úžitku pre človeka. 

 Vnímať farebnú rozmanitosť spoločenského a prírodného prostredia a rozoznávať 

a pomenovať základné farby a farebné odtiene na obklopujúcich reáliách. 

Časové trvanie obsahového celku: jeden mesiac 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti: 

 námetové hry: na domácnosť; na mamičky; na stavbárov; na kuchárov; na opravárov; 

na maliarov; 

 konštruktívne hry; hry s kockami; hry s magnetickou skladačkou; 

 edukačné aktivity: Hádajte, čo robíme; Na záhradníka; Školská záhradka; Povedz 

niečo o obrázku; Farby okolo mňa; Farebný svet; Hladné vtáčatká; Balón nespadni; 

Farebné deti; Hľadaj farby; Stromy a lesné plody; Veselé zvieratká; Uhádni podľa 

zvuku; 

 hudobno-pohybové hry: Oberaj ovocie; Zlatá brána; Zasadil som repu; Na kozu 

a záhradníka; Gazdinky čo robíte?; Do mestečka poriadkova; Kolovrátok; Farbičky; 

 spevácke činnosti: Jeseň pani bohatá; Červené jabĺčko; Bolo raz jabĺčko krásne; 

 pohybové hry: Na farebné autíčka; Lezie ježko; Na ďatľa; Na hubára; Hľadáme 

farbu; 

 práca s prediktabilnou knihou; 

 prosociálne hry: Strom šťastia; Košík plný ovocia; Beží myška; Farebné znamienka; 

 zdravotné cvičenia; 
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 vychádzky do blízkeho okolia MŠ a prírody; 

 pozorovanie jesenných prác v záhrade; 

 hry na školskom dvore; 

 zber a hrabanie lístia v školskej záhrade; zber odpadkov; zber plodín; 

 navliekanie farebných korálikov; 

 modelovanie ovocia a zeleniny; jesenných plodov; 

 skladanie hríbikovej mozaiky; 

 čarovné vrecúško – pomenovávanie; triedenie; usporadúvanie; 

 obrázkové čítanie; 

 artikulačné; rečové; sluchové a rytmické hry; 

 počúvanie rozprávok: Dedko repu zasadil; Ako ježkovia oberali hrušky; Pod hríbom; 

Jabĺčko; Kohút a farby; Psíček a farby; 

 opis obrázkového materiálu k téme; 

 počúvanie básne: Gaštanko; Vitamíny; Farby jesene; Farebný svet čarujem; 

 hádanie a vymýšľanie hádaniek; 

 dramatické stvárnenie piesní; 

 rytmizovanie riekaniek a piesní; 

 práca s pracovnými listami; 

 kreslenie zážitkov z prázdnin; výletov; dovolenky; 

 experimentovanie s farbami; 

 skladanie papiera podľa pokynov; 

 vytrhávanie predkreslených tvarov; 

 kreslenie, maľovanie, modelovanie k téme; 

 skladanie častí do celku; 

 práca s detskými edukačnými programami; 

 práca s včelou Bee-Bot. 

 

Učebné zdroje pre deti: 

 súbory obrázkov k témam; 

 detské leporelá; detská literatúra; rozprávky a obrázky; 

 Našich päť zmyslov a životné prostredie; 

 kocka na hru Farby; 

 farebné misky na triedenie; 
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 detský kostým záhradníčka; 

 maňušky zvierat; 

 spoločenská hra - Ježkovia; 

 tunel látkový; 

 stavebnice: POLY; MELY; VAFLE; MORPHUN; 

 mTinyDiscover KIT; 

 stavebnica Korbo - zvukový box; 

 mozaika Super - set; 

 mozaika zručnosti 3D; 

 labo  koráliky /farby; čísla/; 

 drevený farebný šach; 

 nerezové počítadlo; 

 skladačka Yoli: Kde žijú zvieratá; Farby; Čo kde rastie; Ročné obdobia; 

 pexeso prvé učenie; 

 farebné skrutky a matice – stavebnice; farebné kamene;  

 svetelná podložka /geometrické tvary; farby; tangramy/; 

 spojničky - zvieratá; 

 logický labyrint; 

 sada farebných tónov zvonenia; 

 kresliaca herná tabuľa; 

 bábika Anabell; 

 didaktická pomôcka na dramatizáciu / molitanový strom; dom; plot/; 

 grafomotorické dosky; 

 flexi stavebnica; 

 detské časopisy: Včielka; Vrabček; 

 pracovné listy: jeseň; ovocie a zelenina; pestrofarebný šarkan; 

 výtvarný; pracovný a grafický materiál; 

 stavebnice- Lego; Cheva; Seva; Variant; Spojničky; 

 drevené skladačky; 

 magnetická skladačka; podložky; 

 čiapky zvierat; maňušky; 

 čarovné vrecúško; 

 farebné kvety; 
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 puzzle; 

 farebné krúžky; farebný padák; farebné rehabilitačné podložky; 

 makety ovocia a zeleniny; 

 telovýchovné náradie a náčinie; 

 hracie kútiky; 

 pexeso ovocie a zelenina; 

 detské rytmické  hudobné nástroje; 

 tvorítka do pieskoviska; 

 CD nahrávka „Kubík“; 

 PC; interaktívna tabuľa; detské edukačné programy; včela Bee-Bot. 

 

Učebné zdroje pre učiteľku: 

 ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ 

 Metodiky k jednotlivým VO ŠVP 

 Povinné predprimárne vzdelávanie: sprievodca cieľmi a obsahom 

 Dieťa hovoriace iným jazykom 

 Pohybové a relaxačné cvičenia /M. Kružlicová/ 

 Dážďovky /L. Šukolová/ 

 Nenásytná húsenička /E. Carle/ 

 Edukačnými hrami poznávame svet /Podhajecká a kol./   

 Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku /Lysáková a kol./ 

 Zlatá brána /Ďuríčková/ 

 Bádateľská hra už od materskej školy -námety a aktivity /RAABE/ 

 Prosociálna výchova v materskej škole /Miňová a kol./ 

 Hry pro rozvojemocií a komunikace /Zelinová/ 

 Zdravotné cviky s riekankou v materskej škole /Franková/ 

 Emocionálny svet detí predškolského veku /Pružinská/ 

 Kniha pohybových hier /Mazal/ 

 Moja prvá kniha tvarov /Ch. Piroddi/ 

 Moja prvá kniha čísel /Ch. Piroddi/ 

 Knižka o počtoch  /A. McCardie/ 

 Nenič svoje múdre telo /Raynerova/ 

 Metodika Krok za krokom 
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 Škôlka hrou – Jeseň/Metodická príručka/ 

 Oliver Ušiačik usilovný prváčik /M. Klenková/ 

 Štyri lesné obdobia /T.Wolf/ 

 Rozprávky na štyroch kolesách  /J. Kahoun/ 

 Objavujeme svet HUDBA /Minipédia/ 

 Poznaj svet /M. Gálová/ 

 Maľované čítanie /J. Mavel/ 

 Veselé hry /J. Loffel/ 

 Veľká kniha riekaniek /V. Gebhartová/ 

 Poďte s nami do prírody /M. Laceyová/ 

 Detský atlas sveta /D. Chancellorová/ 

 Zvuková kniha- Štyri ročné obdobia 

 Krajina hudba a jej obyvatelia /G. Badinová/ 

 Moje  zvieratká v klasickej hudbe /zvuková knižka/ 

 Orchester zvieratiek hrá Mozarta /zvuková kniha/ 

 Farebná abeceda /V. Šuplata/ 

 Moja prvá encyklopédia – Príroda /Disney/ 

 Kreslíme naše zvieratká /M. Štefánková/ 

 Veselo na gazdovstve /P. Haddock/ 

 Koľko farieb má Petríkov rok /J. Červenka/ 

 Prvé čítanie o zvieratkách /U. Haderlein/ 

 Knižka, která delá zvuky /H. Tullet/ 

 metodický list z jazykovej výchovy 

 metodický zásobník materskej školy 

 súbor zdravotných cvikov 

 audiovizuálna technika 

 PC; interaktívna tabuľa; detské edukačné programy; včela Bee–Bot 

 učebné pomôcky k jednotlivým témam 
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November MAGICKÝ SVET 

Svet plný tvarov 

Dopravné prostriedky 

S číslami som kamarát 

Remeslá a profesie 

Charakteristika obsahového celku: 

 Spresňovať predstavy o tvare predmetov, rozvíjať schopnosť popisovať predmety, ich 

charakteristické znaky, rozširovať poznatky o okolitom svete, vnímať, že svet je 

rozmanitý, pestrý a skladá sa z rôznych tvarov – guľatých, hranatých a špicatých, 

spoznávať základné geometrické tvary. 

 Rozlišovať, poznávať a pomenovať na základe bezprostredného i sprostredkovaného 

pozorovania dopravné prostriedky podľa miesta pohybu a zdôvodniť ich účel. 

 Utvárať predstavy o číslach a číselnom rade, rozvíjať schopnosť počítať a pracovať 

s číslami v rôznych bežných životných situáciách, rozvíjať počiatky matematickej      

a finančnej gramotnosti. 

 Pomenovať pracovné profesie a pracovné prostriedky, charakterizovať význam 

jednotlivých pracovných činností a napodobňovať ich typické znaky, podnecovať 

pozitívny vzťah k pracovným činnostiam, upevňovať elementárne základy pracovnej 

morálky. 

Časové trvanie obsahového celku: jeden mesiac 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti: 

 námetové hry: Na lekára; Na policajtov; Na šoférov; Na semafor; Na obchod; Na 

stavbárov; 

 konštruktívne hry - Seva; spojničky; tangramy; 

 ekohry: Stromy a ja; Hra s kamienkami; 

 prosociálne hry: Strom priateľstva; Hra na lekára; Autá; Čísla; tvary a  písmená;  

 hudobno-pohybové hry: My sme sestry veselé; Do mestečka Poriadkova; Autobus;  

 edukačné hry: Dopravný strážnik; Veselá ulica; Popoluška; Labyrint dopravy; 

Mestečko geometrických tvarov; Mestská doprava; Čísla; tvary; písmená; Komu 

koľko; Človeče, nehnevaj sa; Poznaj číslo domu; Lienka, koľko bodiek máš; 

 pohybové hry: Na farebné autíčka; Náklad; Kto cestuje najrýchlejšie; Na škôlku; 

 zdravotné cvičenia; 

 balansovanie po rebríku, po drevených pologuliach; 

 hry s legom: dopravné prostriedky;  



Materská škola Matice slovenskej 740/7, Stropkov 
 

45 
Školský vzdelávací program „Kolotoč poznania“ 

 práca s prediktabilnou knihou; 

 pozorovanie dopravných prostriedkov a značiek na vychádzke;  

 relaxačné vychádzky do blízkeho okolia MŠ; 

 básne: Prsty; Semafor; Ulica to nie je dvor; Kde sú štvorce, kolieska?; 

 hádanky o tvaroch; číslach; profesiách; 

 reprodukovanie známych ľudových a autorských rozprávok; 

 sledovanie rozprávky ,,Krtko a autíčko“; 

 čítanie z knihy ,,Našim deťom“; Koliesko; Rozličné kolesá; 

 spev piesní: Kolobežka; Bicykel; Ide; ide vláčik; 

 počúvanie detských hudobných skladieb; 

 umelecké stvárnenie pocitov z počúvania hudby; 

 inštrumentálny sprievod s využitím hry na detských rytmických hudobných 

nástrojoch; 

 práca s detskými edukačnými programami; 

 práca s programovateľnou včelou Bee–Bot; digitálnymi hračkami. 

Učebné zdroje pre deti: 

 obrázkové súbory k témam; 

 detská literatúra; detské leporela; detské encyklopédie; detské časopisy: Včielka; 

Vrabček; Enviráčik;  

 pracovné listy: Dopravné prostriedky; Semafor; Kamaráti;  

 drevené skladačky ,,Autá“; autodráha; 

 výtvarný, pracovný a grafický materiál; 

 odpadový materiál; 

 tangram; 

 Našich päť zmyslov a životné prostredie; 

 sklápacie nákladné autá; auto na triedenie; 

 magnetická kódovaná cesta; magnetické diely doprava; molitanový semafor;  

 stavebnica MORPHUN; POLY; MELY; VAFLE; INTER STAR; 

 stavebnica KORBO –zvukový set; 

 mTinyDiscover KIT; 

 stavebnica super - dráha; 

 sada farebných tónov zvonenia; 

 kresliaca herná tabuľa; 
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 mozaika Super – set; mozaika zručnosti 3D; 

 kocka na hru - Počet; 

 lekársky detský plášť; kostým profesia doktor; 

 detský kostým záhradníčka; 

 detský kostým poštár; 

 magnetické písacie tabuľky čísla; 

 maňušky profesií; 

 svetelná podložka; 

 logický labyrint; 

 grafomotorické dosky/farby; geometrické tvary/; 

 skladačka Yoli ročné obdobia; 

 labo koráliky; 

 nerezové počítadlo; 

 skladačka Yoli Hľadanie tvarov; 

 flexi stavebnica; 

 drevené detské pečiatky – vozidlá;  

 magnetická tabuľa; 

 stavebnice: Seva;  Lego; Spojničky; Variant,  Kibo; 

 spoločenské hry – Ježkovia; Človeče, nehnevaj sa;  

 makety dopravných prostriedkov; čísel; pracovných nástrojov; 

 detské rytmické hudobné nástroje; 

 vyšívanie  /Obleč si dieťa/; 

 pexeso prvé učenie; 

 dopravné prostriedky; semafor; dopravné značky; 

 farebné koráliky; farebné krúžky; 

 hríbikova mozaika; 

 interaktívna tabuľa; detské edukačné programy; 

 telovýchovné náradie a náčinie;    

 reflexné vesty; zastavovací terč. 

 

Učebné zdroje pre učiteľku: 

 ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ 

 Metodiky k jednotlivým VO ŠVP 
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 Povinné predprimárne vzdelávanie: sprievodca cieľmi a obsahom 

 Dieťa hovoriace iným jazykom 

 Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku /Lysáková/ 

 Prosociálna výchova v materskej škole /Miňová a kol./ 

 Martinko a dopravné značky /A. Schulz/ 

 Environmentálna výchova v materskej škole /Miňová a kol./ 

 Evička nám ochorela /Slovenský výbor ČSČK/ 

 Našim deťom /Rusnáčková/ 

 Zlatá brána /Ďuričková/ 

 Moja prvá kniha tvarov /Ch. Piroddi/ 

 Moja prvá kniha čísel /Ch. Piroddi/ 

 Dopravná výchova- námety a aktivity /RAABE/ 

 Hravé aktivity s dopravnou výchovou /P. Žižková/ 

 Počiatočné písanie a čítanie detí predškolského veku /Lipnická/ 

 Pohybové hry detí predškolského veku /Rovný a kol./                    

 Rozprávky na štyroch kolesách /J. Kahoun/ 

 Objavujeme svet HUDBA /Minipédia/ 

 Poznaj svet /M. Gálová/ 

 Maľované čítanie /J. Mavel/ 

 Veselé hry /J. Loffel/ 

 Veľká kniha riekaniek /V. Gebhartová/ 

 Detský atlas sveta /D. Chancellorová/ 

 Krajina hudba a jej obyvatelia /G. Badinová/ 

 Farebná abeceda /V. Šuplata/ 

 Kreslíme naše zvieratká /M. Štefánková/ 

 Zatúlané číslice /G. Dittelová/ 

 metodické zásobníky k jednotlivým témam 

 audiovizuálna technika 

 obrázkový materiál k jednotlivým témam; 

 DVD „Veselé zúbky“; Bezpečná škôlka“ 

 interaktívna tabuľa; detské edukačné programy; PC; programovateľná včela Bee-Bot; 

 časopis ,,Predškolská výchova“ 
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December 
ČAS ZÁZRAČNÝCH 

ŽELANÍ 

Mikuláš 

Vianočný čas 

Charakteristika obsahového celku: 

 Vnímať a prežívať atmosféru sviatku Mikuláša, poznávať a charakterizovať sviatok 

v minulosti a dnes, vyjadrovať pocity a dojmy z obdarovania. 

 Oboznámiť sa s tradíciami, ktoré súvisia s Vianocami v rodine, poznávať typické 

znaky adventného obdobia, vnímať Vianoce nielen materiálne, ale myslieť aj na 

iných, pozorovať a prežívať atmosféru vianočných sviatkov v kruhu najbližších, 

spoločne prežívať atmosféru Vianoc. 

Časové trvanie obsahového celku: jeden mesiac 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

 námetové; konštruktívne; dramatizujúce hry; edukačné hry; 

 prosociálne hry: Mráz; Studnička dôvery; Odznaky s emóciami; Neverbálne 

vyjadrenie empatie; Emotívny tanec; Darček pre kamaráta; 

 pohybové hry: Cingi – lingi; 

 hudobno-pohybová hra: Vitaj dedo mráz; 

 zdravotné cvičenie; 

 hry na školskom dvore; 

 vychádzky zamerané na spoznávanie dominánt mesta- kaštieľ; kostol; kaplnka; 

 grafomotorické cvičenia; 

 navliekanie korálkov; skladanie hríbikovej mozaiky; hry s pexesom; 

 prezeranie detských časopisov; encyklopédií; 

 práca s pracovnými listami: Mikuláš; Mikulášska čižmička; Vianočný kapor; 

Vianočný stromček; 

 čítanie rozprávok o zime: O dvanástich mesiačikoch;  Ľadulienka;   

 nácvik a recitácia básní o Mikulášovi; o Vianociach; 

 zhotovovanie detského leporela „Vianočný darček“ ; 

 kreslenie; maľovanie a modelovanie vianočných ozdôb; 

 obkresľovanie a vystrihovanie šablón: Mikulášska čiapka; Mikulášska rukavica; 

 fonematické cvičenia; analyticko-syntetické cvičenia; 

 dramatizácia rozprávky: Betlehemská hviezda; 

 spievanie piesní: Mikulášku dobrý strýčku; Roľníčky; Malá hviezdička; Svieť nám 
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stromček jagavý;  

 rytmizácia hrou na tele; pohybová improvizácia podľa hudby; 

 inštrumentálny sprievod s využitím hry na detských rytmických a melodických 

hudobných nástrojoch; 

 práca s prediktabilnou knihou; 

 počúvanie detských vianočných skladieb; 

 sledovať vianočnú výzdobu v meste;   

 rozhovory o vianočných tradíciách; 

 kreslenie;  maľovanie nočnej hviezdnej oblohy – hviezdy; mesiac; 

 strihanie; lepenie vianočných ozdôb; 

 práca s detskými edukačnými programami. 

 

Učebné zdroje pre deti 

 detská literatúra; detské leporela; detské encyklopédie; 

 detské časopisy: Včielka; Vrabček; Enviráčik;  

 pracovné listy: Mikuláš; Mikulášska čižma; Vianočný kapor; Vianočný stromček...; 

 pracovné zošity; 

 Našich päť zmyslov a životné prostredie; 

 magnetická kódovaná cesta; 

 stavebnica MORPHUN; 

 stavebnica KORBO –zvukový set; 

 stavebnice: POLY; MELY; VAFLE; INTER STAR; 

 mTinyDiscover KIT; 

 sada farebných tónov zvonenia; 

 kresliaca herná tabuľa; 

 bábika Anabell; 

 mozaika Super – set; mozaika zručnosti 3D; 

 maňušky; 

 svetelná podložka; 

 logický labyrint; 

 didaktická pomôcka na dramatizáciu /molitanové stromy; dom; plot/; 

 grafomotorické dosky; 

 skladačka Yoli Ročné obdobia; 
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 labo koráliky; 

 flexi stavebnica; 

 výtvarný, pracovný a grafický materiál; 

 zošity na grafomotoriku; 

 lavička; lano; žinenka; švédska debna; 

 tangram; 

 magnetická skladačka; 

 stavebnice: Seva; Konštruktér; Magic; Spojničky;  

 šablóny vianočných ozdôb;  

 detské rytmické hudobné nástroje; 

 farebné korálky; 

 hríbikova mozaika; 

 PC; detské edukačné programy; telovýchovné náradie a náčinie.   

 

Učebné zdroje pre učiteľku 

 ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ 

 Metodiky k jednotlivým VO ŠVP 

 Povinné predprimárne vzdelávanie: sprievodca cieľmi a obsahom 

 Dieťa hovoriace iným jazykom 

 Edukačnými hrami poznávame svet /Podhajecká a kol./ 

 Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku /Lysáková/ 

 Našim deťom /Rusnáčková/ 

 Prosociálna výchova v materskej škole /Miňová a kol./ 

 Zlatá brána /Ďuričková/ 

 Program výchovy a vzdelávania pre MŠ 

 Pohybový program pre deti materských škôl /Miňová/ 

 KAFOMET 

 Potulky zimou /R. S. Bernervá/ 

 Vianočný list /A. Amrheinová a S. Straubová/ 

 Vianoce s tetou Jozefínou  /M. Engler/ 

 Vianočný hosť /A. Amrheinová a S. Straubová/ 

 Objavujeme svet HUDBA /Minipédia/ 

 Maľované čítanie  /J. Mavel/ 
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 Veselé hry /J. Loffel/ 

 Veľká kniha riekaniek /V. Gebhartová/ 

 Detský atlas sveta /D. Chancellorová/ 

 Zvuková kniha- Štyri ročné obdobia 

 Krajina hudba a jej obyvatelia /G. Badinová/ 

 Orchester zvieratiek hrá Mozarta /zvuková kniha/ 

 Moja prvá encyklopédia – Príroda /Disney/ 

 Knižka, která delá zvuky /H. Tullet/ 

 metodické zásobníky 

 audiovizuálna technika; PC;  detské edukačné programy 

 obrázkový materiál k jednotlivým témam 

 súbor zdravotných cvičení 

 detská kniha - Div a zázrak 
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Január V KRAJINE SNEHU A ĽADU 

Miesto kde žijem 

Zimná príroda 

Lesné zvieratá 

Charakteristika obsahového celku: 

 Spoznávať miesto svojho bydliska, utvárať povedomie o Slovenskej republike, 

Bratislave ako hlavnom meste, štátnych znakoch a  symboloch. Diskutovať o rôznych 

vesmírnych telesách, najmä o Zemi a iných planétach.  

 Oboznamovať sa s ročným obdobím ,,Zima“, jej charakteristickými znakmi, 

poznávať rôzne druhy zimných športov a  ich význam pre zdravie. Skúmať vlastnosti 

a význam snehu, ľadu, vody a experimentovať s nimi. 

 Rozširovať poznatky o lesných zvieratách so zameraním na prípravu ich 

prezimovania, utvárať k nim pozitívny vzťah a uvedomovať si význam starostlivosti 

človeka o lesné zvieratá. Prejavovať náklonnosť, záujem a pozitívne vzťahy 

k zvieratám a vtákom v zimnom období. Uplatňovať praktické skúsenosti pri 

starostlivosti o lesné zvieratá a vtáky. 

Časové trvanie obsahového celku: jeden mesiac 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti: 

 námetové hry: Ideme na výlet; Na domácnosť; Na zvieratká; Na kozmonauta; 

 konštruktívne hry; 

 ekohry: Snehové nápady; Zima je; zimou sa trasiem; Potoky a rieky; Poklad pod 

vodou; 

 prosociálne hry: Triedna zástava; Tichá voda; Mráz; Čáry máry; Na kúzelníka; 

Cudzia planéta; 

 hudobno-pohybové hry: Ide vĺčik okolo; Zajačik v jamôčke; Na medveďa; Na zajkov 

a snehuliaka; Planéty; Na zajkov a snehuliaka; 

 edukačné hry: Rovnaké stavby; Jar a jej kamaráti leto; jeseň; zima; Kedy to je; Komu 

koľko; Čo je to?; Čo počuje moje uško; Hladné vtáčatká; Na zvieratká; Uhádni podľa 

zvuku; Marťankovia; Na neznámej planéte; 

 pohybové hry: Prenášaná; Kto cestuje najrýchlejšie; Ideme, ideme kadiaľ chceme; 

Dobrý deň, poď von; Dva mrazy; Na pozemný hokej; Triafanie do snehuliaka; Vlčia 

svorka; Na líšku;  

 zdravotné cvičenia; 

 práca s prediktabilnou knihou; 
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 hry s legom: hrad; domček pre vtákov; 

 pozorovanie architektonického riešenia budov v meste; štátnych symbolov v meste; 

pozorovanie stôp lesných zvierat; 

 relaxačné vychádzky do blízkeho okolia MŠ; 

 hry v snehu a so snehom – stavanie snehuliaka; sánkovanie; guľovanie; maľovanie do 

snehu; experimentovanie so snehom; 

 prezeranie encyklopédii: Slovensko; Stropkov a okolie; Lesné zvieratá; Športy; 

Vesmír; 

 grafomotorické cvičenia v snehu; na hracej tabuli;  

 práca s pracovnými listami: Zástava SR; Zimné športy; Kŕmime zvieratká; 

 kreslenie; maľovanie; modelovanie zvieracej figúry; zimnej prírody;  

 obkresľovanie makiet zvierat; hviezd; 

 vystrihovanie podľa predkreslených makiet; 

 skladanie puzzle; rozstrihaných obrázkov; 

 hry s pexesom; 

 skladanie hríbikovej mozaiky; 

 skladanie papiera podľa pokynov; 

 výroba vtáčej búdky – využitie odpadového materiálu; 

 básne: Vlasť; Domovina; Vločky; Mráz; Zajko v snehu; Kamaráti z lesa; 

 hádanky o dominantách Slovenska; o lesných zvieratách; o zimných športoch; 

 reprodukovanie známych ľudových a autorských rozprávok: Rukavička; povesť 

o Spišskom hrade; Ľadulienka; 

 dramatizácia rozprávky „Rukavička“; 

 sledovanie dokumentu ,,Krásy Slovenska“; Vesmír; 

 spev piesní: Po nábreží koník beží; Urobím si snehuliaka; Bude zima bude mráz; 

Prosba vtáčikov; Zajko v zime; Medveďku daj labku; 

 počúvanie detských hudobných skladieb; hymny SR; 

 umelecké stvárnenie pocitov z počúvania hudby; 

 inštrumentálny sprievod s využitím hry na detských rytmických hudobných 

nástrojoch; 

 práca s detskými edukačnými programami; 

 práca s robotickou myškou ,,Mouse“. 
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Učebné zdroje pre deti: 

 obrázkové súbory k témam; 

 detská literatúra; leporela; encyklopédie; detské časopisy Včielka; Vrabček; 

 pracovné listy: Zástava SR; Zimné športy; Kŕmime zvieratká; 

 drevené vkladačky ,,Lesné zvieratá“;  

 výtvarný; pracovný  a grafický materiál; 

 odpadový materiál; 

 drevené kocky; 

 Našich päť zmyslov a životné prostredie; 

 auto na triedenie; 

 magnetická kódovaná cesta; 

 stavebnice:  MORPHUN; POLY; MELY; VAFLE; 

 stavebnica KORBO –zvukový set; 

 mTinyDiscover KIT; 

 kresliaca herná tabuľa; 

 bábika Anabell; 

 molitanové stromy;  

 mozaika Super – set; 

 mozaika zručnosti 3D; 

 stavebnica INTER STAR; 

 pojmová mapa sveta; 

 mapa Slovenska; 

 maňušky zvierat; 

 doplnková mapa /Hľadanie pokladu/; 

 spojničky zvieratá; 

 svetelná podložka; 

 logický labyrint; 

 didaktická pomôcka na dramatizáciu /dom; plot/; 

 grafomotorické dosky/farby; geometrické tvary/; 

 skladačka Yoli Ročné obdobia; 

 skladačka Yoli Kde žijú zvieratá; 

 flexi stavebnica; 

 magnetická skladačka; 
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 magnetická tabuľa; 

 stavebnice: Seva;  Lego; Spojničky; Variant; 

 makety zvierat; čiapky zvierat; 

 detské rytmické hudobné nástroje; 

 pexeso; 

 hríbikova mozaika; 

 farebné krúžky; 

 interaktívna tabuľa;  

 detské edukačné programy; 

 telovýchovné náradie a náčinie;    

 pomôcky na experimentovanie so snehom. 

 

Učebné zdroje pre učiteľku: 

 Edukačnými hrami poznávame svet /Podhajecká a kol./ 

 Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku /Lysáková/ 

 Prosociálna výchova v materskej škole /Miňová a kol./ 

 Environmentálna výchova v materskej škole /Miňová a kol./ 

 Publikácia /Stropkov/ 

 ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ 

 Metodiky k jednotlivým VO ŠVP 

 Povinné predprimárne vzdelávanie: sprievodca cieľmi a obsahom 

 Dieťa hovoriace iným jazykom 

 Kafomet 

 Potulky zimou /R .S. Bernervá/ 

 Terkine snežné radovánky /L. Schneider/   

 Bádateľská hra už od materskej školy /RAABE/ 

 Našim deťom /Rusnáčková/ 

 Zlatá brána /Ďuričková/ 

 Počiatočné písanie a čítanie detí predškolského veku /Lipnická/ 

 Pohybové hry detí predškolského veku /Rovný a kol./  

 Štyri lesné obdobia /T. Wolf/ 

 Rozprávky na štyroch kolesách /J. Kahoun/ 

 Objavujeme svet HUDBA /Minipédia/ 
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 Poznaj svet /M. Gálová/ 

 Maľované čítanie /J. Mavel/ 

 Veselé hry /J. Loffel/ 

 Veľká kniha riekaniek /V. Gebhartová/ 

 Poďte s nami do prírody /M. Laceyová/ 

 Detský atlas sveta /D. Chancellorová/ 

 Zvuková kniha- Štyri ročné obdobia 

 Krajina hudba a jej obyvatelia /G. Badinová/ 

 Moje  zvieratká v klasickej hudbe /zvuková knižka/ 

 Orchester zvieratiek hrá Mozarta /zvuková kniha/ 

 Moja prvá encyklopédia – Príroda /Disney/ 

 Kreslíme naše zvieratká /M. Štefánková/ 

 Koľko farieb má Petríkov rok /J. Červenka/ 

 Prvé čítanie o zvieratkách  /U. Haderlein/ 

 Knižka, která delá zvuky /H.Tullet/ 

 Zdravotné cvičenia pre deti predškolského veku  /Ondrejová/ 

 metodické zásobníky k jednotlivým témam 

 audiovizuálna technika; NB;CD prehrávač 

 obrázkový materiál k jednotlivým témam. 
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Február 

 

SVET ZÁHAD 

 

Fašiangový týždeň 

Moje telo – žijem zdravo 

Časové vzťahy 

Charakteristika obsahového celku: 

 Pozorovať, prežívať atmosféru fašiangov, plesov, karnevalov, utvárať predstavy 

o regionálnych tradíciách a zvykoch, aktívne sa zapájať do príprav a účasti na 

školskom karnevale. 

 Poznávať, pomenovať časti ľudského tela v základných anatomických kategóriách, 

opísať základné fyziologické funkcie, uvedomiť si hodnotu vlastného zdravia, získať 

povedomie o význame starostlivosti o telo a jeho čistotu, upevňovať hygienické 

návyky a rozprávať o význame prevencie chorôb, predchádzať úrazom a chorobám, 

uvádzať príklady závislostí a ich vplyv na organizmus. 

 Určovať a pomenovať časové vzťahy, orientovať sa v čase – ráno, obed, večer; deň-

noc; včera – dnes – zajtra, uvedomovať si postupnosť činností denného režimu, 

orientovať sa v súvislostiach dňa v spojení s konkrétnymi činnosťami. 

Časové trvanie obsahového celku: jeden mesiac 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti: 

 námetové; konštruktívne; prosociálne; environmentálne; pohybové hry; 

 návšteva lekárne; 

 pracovné listy k jednotlivým témam;  

 magnetická skladačka; tangramy; 

 školský karneval; 

 výroba karnevalových masiek; 

 muzikoterapia; 

 nácvik básní; piesní k jednotlivým témam; 

 strihanie; maľovanie; lepenie; 

 počúvanie rozprávok; príbehov; básní; 

 maľované čítanie; 

 pohybové; relaxačné cvičenia; 

 dramatizácie rozprávok; 

 inštrumentálne činnosti; 

 vychádzky do prírody; 

 aktivity s hlinou; modelovacou hmotou; 
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 práca s obrázkovým súborom; 

 logico-primo; 

 práca s detskými časopismi; 

 hry so skladačkami; drevenými kockami; 

 práca s prediktabilnou knihou. 

 

Učebné zdroje pre deti 

 detská literatúra; detské encyklopédie; detské časopisy; detské leporelá; 

 pexeso; domino; tangramy; obrázkové karty; 

 logico-primo; 

 Našich päť zmyslov a životné prostredie; 

 magnetická kódovaná cesta; 

 stavebnica KORBO –zvukový set; 

 stavebnice: POLY; MELY; VAFLE; MORPHUN; INTER STAR; 

 mTinyDiscover KIT; 

 sada farebných tónov zvonenia; 

 kresliaca herná tabuľa; 

 mozaika Super – set; 

 mozaika zručnosti 3D; 

 lekársky detský plášť; 

 kostým profesia doktor; 

 magnetické písacie tabuľky čísla; 

 maňušky profesií; 

 svetelná podložka; 

 logický labyrint; 

 grafomotorické dosky; 

 skladačka Yoli Čo k sebe patrí; 

 skladačka Yoli – Emócie; 

 magnetická hra obliekanie dievča; 

 magnetická hra obliekanie chlapec; 

 flexi stavebnica; 

 vyšívanie /obleč si dieťa/; 

 balík zdravia; 
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 Panák – ľudské telo; 

 skladaj ľudské telo – skladačka; 

 výukové obrázkové kvartetá; 

 puzzle XXL – Môj deň; 

 časti môjho tela – skladačka; 

 hracie kútiky; 

 pracovné listy; omaľovánky; 

 výtvarný; grafický materiál; 

 IT; notebook; včela Bee - Bot; 

 telovýchovné náradie; náčinie; 

 detské rytmické hudobné nástroje; 

 klzáky; sane; boby. 

 

Učebné zdroje pre učiteľku: 

 odborné metodiky k jednotlivým vzdelávacím oblastiam  

 metodické zásobníky 

 detské edukačné programy 

 súbory pohybových a relaxačných cvičení 

 Ja a moje telo /RAABE/ 

 Edukačnými hrami poznávame svet /Podhajecká a kol./ 

 Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku /Lysáková/ 

 Prosociálna výchova v materskej škole /Miňová a kol./ 

 Environmentálna výchova v materskej škole /Miňová a kol./ 

 Publikácia /Stropkov/ 

 ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ 

 Metodiky k jednotlivým VO ŠVP 

 Povinné predprimárne vzdelávanie: sprievodca cieľmi a obsahom 

 Dieťa hovoriace iným jazykom 

 Kafomet 

 Bádateľská hra už od materskej školy /RAABE/ 

 Našim deťom /Rusnáčková/ 

 Zlatá brána /M. Ďuričková/ 

 Počiatočné písanie a čítanie detí predškolského veku /Lipnická/ 
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 Pohybové hry detí predškolského veku /Rovný a kol./  

 Prečo si musím čistiť zuby? /R. N. Parker/ 

 Veľké čistenie zubov v ZOO /S. Schoenwaldová/ 

 Štyri lesné obdobia /T. Wol/ 

 Objavujeme svet HUDBA /Minipédia/ 

 Poznaj svet /M. Gálová/ 

 Maľované čítanie /J. Mavel/ 

 Veselé hry /J. Loffel/ 

 Veľká kniha riekaniek /V. Gebhartová/ 

 Detský atlas sveta /D. Chancellorová/ 

 Zvuková kniha - Štyri ročné obdobia 

 Krajina hudba a jej obyvatelia /G. Badinová/ 

 Moje  zvieratká v klasickej hudbe /zvuková knižka/ 

 Orchester zvieratiek hrá Mozarta /zvuková kniha/ 

 Moja prvá encyklopédia – Príroda /Disney/ 

 Moje telo /leporelo/ 

 Knižka, která delá zvuky /H. Tullet/ 

 Interaktívna tabuľa; notebook; tlačiareň; projektor; premietacie plátno. 
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Marec CESTA ZA POZNANÍM 

Na polici v knižnici – svet písmen 

Predmety a materiály 

Vtáky 

Jar – jarné kvety 

Charakteristika obsahového celku: 

 Chápať význam kníh pre človeka, spoznávať ako knihy vznikajú, osvojovať si šetrné 

zaobchádzanie s knihami, hľadať v nich inšpiráciu, zábavu a poučenie, oboznamovať 

sa s knihou, vyhľadávať rozdiel medzi knihou, časopisom, novinami, utvárať si 

predstavy o písanej reči, v rozhovoroch o knihe používať špecifickú slovnú zásobu, 

ktorá sa viaže na tvorbu knihy a čítanie. 

 Spoznávať rôznorodosť materiálov, skúmať ich vlastnosti na základe zážitkového 

učenia, vymenúvať, opísať rôzne vlastnosti materiálov (papier, drevo, sklo, kameň, 

textil, kov, hlina) využívať materiály v modelovacích a konštrukčných činnostiach. 

 Spoznávať, pomenovať a rozlišovať rôzne druhy vtákov, ich spôsob pohybu, 

oboznamovať sa s pokrytím tela vtákov, ich sfarbením, rozlišovať charakteristické 

vlastnosti, miesto pobytu, spôsob prijímania a vyhľadávania potravy, utvárať 

pozitívny vzťah k ochrane a starostlivosti o vtáctvo. 

 Rozlišovať a pomenovať typické znaky ročného obdobia jar, pozorovať premeny 

v prírode, ktoré nastávajú v dôsledku zmien ročných období, zachovávať jarné zvyky 

a tradície vynášaním Moreny,  pociťovať radosť z existencie krás jarnej prírody, 

rozvíjať predstavy o rôznorodosti jarných kvetov a chápať význam kvetov pre život 

človeka. 

Časové trvanie obsahového celku: jeden mesiac 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti: 

 námetové; konštruktívne; prosociálne; environmentálne; pohybové hry; 

 návšteva mestskej knižnice; kníhkupectvá;  

 výroba knihy; leporela; časopisu; 

 magnetická skladačka; tangram; 

 práca s prediktabilnou knihou; 

 zhotovenie Moreny s použitím prírodného materiálu a textilu; vynášanie Moreny; 

 strihanie; maľovanie; lepenie; 

 počúvanie rozprávok; príbehov; básní; 

 maľované čítanie; 
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 pohybové; relaxačné cvičenia; 

 dramatizácie rozprávok; hranie rolí v krátkych etudách;  

 nácvik a spev piesní; vytlieskávanie rytmu; inštrumentálne činnosti;  

 pozorovanie zlatého dažďa; 

 aranžovanie kvetín; 

 vychádzky do prírody; 

 výroba kŕmidiel pre vtákov;  

 vyhľadávanie vtáčích hniezd; 

 konštruktívne hry; 

 činnosti s hlinou;  

 recyklácia odpadov; zhotovovanie výrobkov z odpadového materiálu. 

 

Učebné zdroje pre deti: 

 detská literatúra; encyklopédie; časopisy; leporelá; 

 pexeso; domino; tangramy; obrázkové karty; 

 prírodný materiál; 

 triediť a separovať – kufrík; 

 pamäťová hra; 

 pohyblivý rebrík; 

 farebné odpadkové koše; 

 Našich päť zmyslov a životné prostredie; 

 farebné misky na triedenie; 

 detský kostým záhradníčka; 

 maňušky zvierat; 

 stavebnice: POLY; MELY; VAFLE; MORPHUN; 

 mTinyDiscover KIT; 

 stavebnica Korbo -  zvukový box; 

 mozaika Super - set; 

 mozaika zručnosti 3D; 

 labo  koráliky; 

 nerezové počítadlo; 

 skladačka Yoli Ročné obdobia; Čo k sebe patrí; Čo kde rastie; 

 pexeso prvé učenie; 
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 skrutky a matice – stavebnice; 

 logický labyrint; 

 sada farebných tónov zvonenia; 

 kresliaca herná tabuľa; 

 molitanové stromy; 

 didaktická pomôcka na dramatizáciu /dom; plot/; 

 grafomotorické dosky; 

 flexi stavebnica; 

 skladačka /Veselá záhrada/; 

 triedenie odpadu – vkladačka; 

 z čoho vzniká drevo – skladačka; 

 hracie kútiky k témam; 

 pracovné listy; omaľovanky; 

 výtvarný; grafický materiál; 

 IT; notebook; včela Bee - Bot; 

 pieskovisko; 

 telovýchovné náradie; náčinie; 

 detské rytmické hudobné nástroje. 

 

Učebné zdroje pre učiteľku: 

 odborná literatúra; odborné metodiky 

 metodické zásobníky 

 zásobník bábkových hier 

 detské edukačné programy 

 Tvorte s nami /A. Borovková/ 

 ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ 

 Metodiky k jednotlivým VO ŠVP 

 Povinné predprimárne vzdelávanie: sprievodca cieľmi a obsahom 

 Dieťa hovoriace iným jazykom 

 Knižka /H. Tullet/ 

 Ľudové riekanky /D. Krišťanová/ 

 Riekanky pre najmenších /T. Dunajová/ 

 Dramatika, hra a tvorivosť /E. Machková/ 
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 Pohybové a relaxačné cvičenia /M. Kružlicová/ 

 Pohybové činnosti v predškolskom vzdelávaní /RAABE/ 

 Predčitateľská gramotnosť1 /RAABE/ 

 Predčitateľská gramotnosť2 /RAABE/ 

 Predmatematické činnosti /RAABE/ 

 Štyri lesné obdobia /T. Wolf/ 

 Rozprávky na štyroch kolesách /J. Kahoun/ 

 Objavujeme svet HUDBA /Minipédia/ 

 Poznaj svet /M. Gálová/ 

 Maľované čítanie /J.Mavel/ 

 Maľovaná abeceda /J. Smrek/ 

 Filipové dobrodružstvá /D. Fisher/ 

 Veselé hry /J. Loffel/ 

 Veľká kniha riekaniek /V. Gebhartová/ 

 Poďte s nami do prírody /M. Laceyová/ 

 Detský atlas sveta /D. Chancellorová/ 

 Zvuková kniha- Štyri ročné obdobia 

 Krajina hudba a jej obyvatelia /G. Badinová/ 

 Moje  zvieratká v klasickej hudbe /zvuková knižka/ 

 Orchester zvieratiek hrá Mozarta /zvuková kniha/ 

 Farebná abeceda /V. Šuplata/ 

 Danka a Janka /M. Ďuríčková/ 

 Moja prvá encyklopédia – Príroda /Disney/ 

 Kreslíme naše zvieratká /M. Štefánková/ 

 Veselo na gazdovstve /P. Haddock/ 

 Koľko farieb má Petríkov rok /J. Červenka/ 

 Prvé čítanie o zvieratkách /U. Haderlein/ 

 Knižka, která delá zvuky /H.Tullet/ 

 Súbory pohybových a relaxačných cvičení. 
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Apríl ČAROVNÁ PRÍRODA 

Veľká noc 

Zvieratá a ich mláďatá 

Poznávame a chránime prírodu 

Charakteristika obsahového celku: 

 Opísať a vysvetliť vybrané kultúrne zvyky a tradície na základe vlastnej skúsenosti so 

sviatkami jari, pozorovať a prežívať atmosféru veľkonočných sviatkov, aktívne sa 

zapojiť do ich príprav, spoznávať podstatu a význam sviatkov jari, porovnať ich 

v minulosti a dnes, diskutovať o vlastných skúsenostiach a zážitkov v súvislosti 

s veľkonočnými sviatkami. 

 Spoznávať domáce zvieratá a ich mláďatá, oboznamovať sa so spôsobom ich života, 

rozpoznávať mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenovať ich, opísať spôsob 

starostlivosti o niektoré mláďatá. 

 Chrániť a starať sa o životné prostredie, utvárať základy environmentálneho cítenia, 

budovať si citový vzťah k živej a neživej prírode, pociťovať potrebu starať sa o 

prírodu a život v prírode, rozvíjať špecifické spôsobilosti ako nástroj na zorientovanie 

sa v nových poznávacích situáciách. 

Časové trvanie obsahového celku: jeden mesiac 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti: 

 edukačné; námetové; konštruktívne; dramatizujúce; logické hry; 

 hudobno-pohybové hry; 

 prosociálne; environmentálne hry; 

 pobyt v prírode; 

 pozorovanie domácich zvierat; 

 kreslenie; modelovanie; maľovanie; lepenie; strihanie; vytrhávanie; 

 počúvanie hudobných skladieb; 

 spev piesní; vytlieskávanie; 

 práca s obrázkovými súbormi; 

 vychádzky k odpadkovým košom; 

 brigáda v exteriéri MŠ; 

 hádanie hádaniek; 

 práca s prediktabilnou knihou; 

 práca s obrázkovým súborom Veľká noc; Triedime odpad; Zvieratá;  

 nácvik básni; piesní; riekaniek k jednotlivým témam;  
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 súťaž v recitácii poézie medzi triedami; 

 bábkové divadlo v materskej škole; mestskom kultúrnom stredisku;  

 hry s detskými hudobnými nástrojmi. 

 

Učebné zdroje pre deti: 

 detské leporelá; knihy a časopisy; 

 rozum v hrsti – prírodné spoločenstvá a biotopy – hra; 

 pamäťová hra; 

 triediť a recyklovať – kufrík; 

 výtvarný, pracovný a grafický materiál; 

 pečiatky zvierat; 

 Našich päť zmyslov a životné prostredie; 

 maňušky zvierat; 

 stavebnice: POLY; MELY; VAFLE; MORPHUN; 

 mTinyDiscover KIT; 

 stavebnica Korbo - zvukový box; 

 mozaika Super - set;mozaika zručnosti 3D; 

 skladačka Yoli Kde žijú zvieratá; Čo kde rastie; Ročné obdobia;  

 pexeso prvé učenie; 

 spojničky zvieratá; 

 logický labyrint; 

 sada farebných tónov zvonenia; 

 kresliaca herná tabuľa; 

 molitanové  stromy; didaktické pomôcky na dramatizáciu /dom; plot/; 

 grafomotorické dosky; 

 čarovné vrecúško; 

 stavebnice rôzneho druhu; 

 puzzle; rozstrihané obrázky; flexi stavebnica; 

 hracie kútiky k témam; 

 obrázkové súbory – Domáce zvieratá a ich mláďatá; 

 pracovné listy k témam; 

 pracovné náradie a náčinie; 

 detské edukačné programy; 
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 Triopexeso. 

 

Učebné zdroje pre učiteľku: 

 metodické zásobníky 

 metodický list Ekológia 

 Kondičné hry a cvičení v prírode /J. Kirchner/ 

 Bádateľská hra už od materskej školy /RAABE/ 

 KAFOMET 

 ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ 

 Metodiky k jednotlivým VO ŠVP 

 Povinné predprimárne vzdelávanie: sprievodca cieľmi a obsahom 

 Dieťa hovoriace iným jazykom 

 Pohybové a relaxačné cvičenia /M. Kružlicová/ 

 Zdravotné cvičenia s riekankou v MŠ /R. Franková/ 

 Spomaľ a pozoruj /R. Williams/ 

 Divoká symfónia /D. Brown/ 

 audiovizuálna technika; PC; IT; CD prehrávač 

 enviroprojekt: Poznajme a chránime prírodu 

 Rybník a rieka /leporelo/ 

 Štyri lesné obdobia /T. Wolf/ 

 Objavujeme svet HUDBA /Minipédia/ 

 Poznaj svet /M. Gálová/ 

 Maľované čítanie /J. Mavel/ 

 Poďte s nami do prírody /M. Laceyová/ 

 Zvuková kniha- Štyri ročné obdobia 

 Krajina hudba a jej obyvatelia /G. Badinová/ 

 Moje  zvieratká v klasickej hudbe /zvuková knižka/ 

 Orchester zvieratiek hrá Mozarta /zvuková kniha/ 

 Moja prvá encyklopédia – Príroda /Disney/ 

 Kreslíme naše zvieratká /M. Štefánková/ 

 Knižka, která delá zvuky /H. Tullet/ 

 Súbor pohybových a relaxačných cvičení. 
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Máj 

 

VOŇAVÉ TAJOMSTVÁ 

Srdce pre mamičku 

Kvety 

Vodníkove kráľovstvo 

Hmyz 

Charakteristika obsahového celku: 

 Aktívne sa zúčastniť na príprave a oslavách sviatku Dňa matiek, vedieť sa 

prezentovať, upevňovať citový vzťah k matke a vnímať jej starostlivosť o deti, 

umožniť dieťaťu prezentovať individuálnu skúsenosť s vlastnou rodinou a rodinnými 

väzbami a snažiť sa im porozumieť, naučiť deti vážiť si svojich rodičov, prejavovať 

úctu a pomáhať im. 

 Pozorovať rôznorodosť liečivých, lúčnych, záhradných, izbových kvetov a kvetov 

s potravinovým a technickým účinkom, opisovať stavbu tela kvetov, uvádzať niektoré 

životné prejavy rastlín a aplikovať poznatky v praxi, objasňovať úžitok z pestovania 

rastlín a upozorniť na nebezpečenstvá, ktoré predstavujú jedovaté rastliny. 

 Poznávať život rastlín a živočíchov okolo potokov, riek a rybníkov, vedieť niektoré 

pomenovať, poznávať základné vzťahy a súvislosti medzi rastlinnou a živočíšnou 

ríšou a uvedomovať si nenahraditeľný význam vody z hľadiska zachovania života na 

Zemi. 

 Rozvíjať poznatkový systém o hmyze, spoznávať spôsob života vybraných druhov 

hmyzu, rozlišovať  charakteristické vlastnosti, obohacovať poznatkový systém 

dieťaťa vlastnou skúsenosťou pozorovaním, porovnávaním, triedením, skúmaním a 

bádaním, využívať bádateľské zručnosti v exteriéri. 

Časové trvanie obsahového celku: jeden mesiac  

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti: 

 čítanie príbehov – Ferdo mravec; Meduška; Žabiatko;  

 triedenie obrázkového materiálu; 

 riekanky; hádanky; vyčítanky; 

 počúvanie; dramatizácia príbehu; rozprávky; 

 rytmizovanie riekaniek a piesní; 

 prednášanie krátkych literárnych útvarov; 

 maľované čítanie; práca s prediktabilnou knihou; grafomotorické činnosti; práca 

s encyklopédiou; 

 maľovanie na kamene; 
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 modelovanie; strihanie; krčenie; lepenie; skladanie; 

 dramatizácia rozprávky; 

 hudobno-pohybové a dramatizujúce hry; 

 vychádzky do bližšieho a širšieho okolia; 

 námetové; dramatizujúce; didaktické; pohybové a hudobno-pohybové hry; 

 číselný rad - vedieť počítať od 1 do 10; 

 riešenie jednoduchých problémových úloh; 

 čarovné vrecúško - pomenovanie; triedenie; usporadúvanie; 

 pracovné listy k témam; 

 aranžovanie kvetov; starostlivosť o izbové kvety; výroba produktov z prírodnín; 

 bádanie; pozorovanie; skúmanie; porovnávanie a experimentovanie; 

 spievanie; rytmizovanie piesne; 

 pohybové a relaxačné cvičenia; 

 spievanie piesní; napodobňovanie a pohybové stvárnenie; 

 dramatizácia rozprávky; 

 priame pozorovanie mraveniska; 

 riešenie jednoduchých problémových úloh; 

 čarovné vrecúško - pomenovanie; triedenie; usporadúvanie; 

 lepenie prírodnín; dotváranie práce kresbou; 

 hľadanie a vyznačovanie ciest od jedného bodu k druhému; 

 dodržiavanie pravidiel spoločenského správania sa; 

 spoločenské hry; chytanie rýb; domino; pexeso; 

 práca na IT; s edukačnými programami; 

 prosociálne hry- Moja rodina; Stôl zmierenia; 

 analyticko-syntetické hry so slovami; 

 vychádzka k potoku, rieke; 

 nácvik a príprava programu sviatku Dňa matiek; 

 opis pracovných činností mamy. 

 

Učebné zdroje pre deti: 

 encyklopédie, detská literatúra; 

 detské hudobné nástroje; 

 mikroskop; lupy; 
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 telovýchovné náradie a náčinie; 

 tvorítka do piesku; konštrukčný materiál; 

 interaktívna tabuľa; včela Bee - Bot; 

 detský kostým záhradníčka; 

 maňušky zvierat; 

 stavebnice: POLY; MELY; VAFLE; MORPHUN; 

 mTinyDiscover KIT; 

 stavebnica Korbo - zvukový box; 

 skladačka „Veselá záhrada“; 

 včelí úľ; 

 mozaika Super - set; 

 mozaika zručnosti 3D; 

 skladačka Yoli Kde žijú zvieratá; Čo kde rastie; Ročné obdobia; 

 pexeso prvé učenie; 

 spojničky zvieratá; 

 logický labyrint; 

 sada farebných tónov zvonenia; 

 kresliaca herná tabuľa; 

 molitanový strom; didaktická pomôcka na dramatizáciu /dom; plot/; 

 grafomotorické dosky; 

 nástenná tabuľa – ryba; 

 magnetická rybačka; 

 sada vankúšikov – lienky; 

 flexi stavebnica; 

 hracie kútiky; 

 pracovné listy, pracovné zošity; 

 SIguma – senzorická guma; 

 súbor pomôcok na pohybové vyjadrenie hudby. 

 

Učebné zdroje pre učiteľku: 

 CD prehrávač; CD – detské piesne; rozprávky 

 notebook; IT; výučbový software; internet 

 metodické zásobníky materskej školy 
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 Kondičné hry a cvičení v prírode /J. Kirchner/ 

 Bádateľská hra už od materskej školy /RAABE/ 

 KAFOMET 

 Hlboko-morské rozprávky /M. Klímová/ 

 Zdravotné cvičenia s riekankou v MŠ /R. Franková/ 

 Spomaľ a pozoruj /R. Williams/ 

 Divoká symfónia /D. Brown/ 

 Mamička, kde si /P. Wechterowicz/ 

 Štyri lesné obdobia /T. Wolf/ 

 Objavujeme svet HUDBA /Minipédia/ 

 Poznaj svet /M. Gálová/ 

 Maľované čítanie /J. Mavel/ 

 Veselé hry /J. Loffel/ 

 Veľká kniha riekaniek /V. Gebhartová/ 

 Poďte s nami do prírody /M. Laceyová/ 

 Detský atlas sveta /D. Chancellorová/ 

 Zvuková kniha- Štyri ročné obdobia 

 Krajina hudba a jej obyvatelia /G. Badinová/ 

 Moje  zvieratká v klasickej hudbe /zvuková knižka/ 

 Orchester zvieratiek hrá Mozarta /zvuková kniha/ 

 Moja prvá encyklopédia – Príroda /Disney/ 

 Kreslíme naše zvieratká /M. Štefánková/ 

 Koľko farieb má Petríkov rok /J. Červenka/ 

 Prvé čítanie o zvieratkách  /U. Haderlein/ 

 Knižka, která delá zvuky /H. Tullet/ 

 Veľká kniha rastlín /Encyklopédia/  

 Rybník a rieka /leporelo/ 

 Zmysly zvierat /B. Hyvnarová/ 
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Jún ČO VIDELO SLNIEČKO 

Detský svet 

Safari 

Leto 

Dovidenia škôlka 

Charakteristika obsahového celku: 

 Vyjadrovať priateľské city a prejavovať radosť zo spoločných činností s kamarátmi, 

utvárať schopnosť čestného športového zápolenia, utvárať pozitívny vzťah 

k telovýchovným, kultúrnym a prosociálnym činnostiam. 

 Opisovať spôsob života exotických zvierat, pozorovať a následne porovnávať 

jednotlivé druhy exotických zvierat, ich charakteristické znaky a ich prostredie 

v ktorom žijú, pričom ich na základe zvolených kritérií aj klasifikovať. 

 Prezentovať svoje predstavy o ročnom období Leto, charakterizovať jeho znaky, 

identifikovať prvky letného počasia ako i nástrahy horúcich slnečných dní; prijímať 

dostatok tekutín a chrániť sa pred slnkom, charakterizovať znaky leta slovom 

i pohybom, zdôvodniť  ročné obdobie konkrétnymi zmenami, kontakt s prírodou 

spájať s aktívnym pohybom a hrami. 

 Aplikovať celoročne získané skúsenosti, zručnosti a vedomosti  premietnuté do 

rôznorodých aktivít realizovaných v interiéri a exteriéri materskej školy. 

Časové trvanie obsahového celku: jeden mesiac 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti: 

 námetové hry: Na domácnosť; Na mamičky; Na stavbárov; Na kuchárov; Na 

opravárov; 

 konštruktívne hry; hry s kockami; hry s magnetickou skladačkou; 

 edukačné aktivity: Balón nespadni; Zbieranie čísel; Deravé zvieratká; Kedy to je; 

 hudobno-pohybové hry: Loptičky; Zázračné koleso; Spievankovo - Ide, ide slon; Na      

            venček; 

 spevácke činnosti: Dnes je veľký sviatok detí; Zvoňte lúčne zvončeky; Pieseň 

o zvieratkách; Na zelenej lúke;  

 pohybové hry: Naháňačka dvojicou; Podliezaná s loptou; Na klokanov; 

 prosociálne hry: Kamarátska loptička; Darček pre kamaráta; Útek zo zoologickej 

záhrady; Hra na dúhu; 

 zdravotné cvičenia; 

 vychádzky do blízkeho okolia MŠ a prírody; 
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 pozorovanie a opisovanie počasia; 

 hry na školskom dvore; návšteva ZOO parku; divadelné predstavenia; 

 prezeranie leporel; kníh a detských časopisov;  

 maľované čítanie;  

 artikulačné; rečové; sluchové a rytmické hry; 

 počúvanie rozprávok a bájok: Lev a myš; Žirafa a opica; Koho má slnko najradšej; 

 opis obrázkového materiálu k téme; 

 počúvanie básní: My sme deti veselé; MDD; Cirkus Afrika; Slniečko a dážď; 

 hádanie a vymýšľanie hádaniek; 

 dramatické stvárnenie piesní; 

 rytmizovanie riekaniek a piesní; 

 práca s pracovnými listami; grafomotorické cvičenia; 

 experimentovanie s farbami; 

 skladanie papiera podľa pokynov;vytrhávanie predkreslených tvarov; 

 kreslenie; maľovanie; modelovanie k téme; 

 skladanie častí do celku; 

 práca s detskými edukačnými programami, práca s včelou Bee-Bot; 

 športové popoludnie pri príležitosti Dňa otcov. 

 

Učebné zdroje pre deti: 

 súbory obrázkov k témam; 

 detská literatúra; detské leporelá a detské encyklopédie; 

 výukové obrázkové kvartetá; 

 pamäťová hra; 

 Našich päť zmyslov a životné prostredie; 

 maňušky zvierat; 

 tunel látkový; 

 skoč a hoď; 

 stavebnice: POLY; MELY; VAFLE; MORPHUN; INTER STAR; 

 mTinyDiscover KIT; 

 stavebnica Korbo - zvukový box; 

 mozaika Super - set; mozaika zručnosti 3D; 

 labo  koráliky /farby; čísla/; 
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 drevený farebný šach; 

 nerezové počítadlo; 

 vyšívanie /Obleč si dieťa/; 

 magnetická hra obliekanie dievča; magnetická hra obliekanie chlapca; 

 skladačka Yoli Kde žijú zvieratá; Farby; Čo kde rastie; Ročné obdobia; 

 pexeso prvé učenie; 

 svetelná podložka /geometrické tvary; farby/ 

 spojničky zvieratá; 

 logický labyrint; 

 sada farebných tónov zvonenia; 

 kresliaca herná tabuľa; 

 bábika Anabell; 

 molitanový strom; didaktická pomôcka na dramatizáciu /dom; plot/; 

 grafomotorické dosky; 

 nástenná tabuľa – žirafa; hroch;  

 šablóny exotických zvierat; 

 flexi stavebnica; 

 detské časopisy: Včielka; Vrabček; Enviráčik; 

 pracovné listy: Deti všetkých krajín; Exotické zvieratá; Leto; 

 výtvarný; pracovný a grafický materiál; 

 stavebnice- Lego; Cheva; Seva; Variant; Spojničky; 

 drevené skladačky; 

 magnetická skladačka; podložky; 

 čiapky zvierat; maňušky; 

 puzzle; 

 reflexné vesty; 

 farebné krúžky; 

 telovýchovné náradie a náčinie; 

 hracie kútiky; 

 detské rytmické  hudobné nástroje -Orfov inštrumentár; 

 tvorítka do pieskoviska; 

 PC; interaktívna tabuľa; detské edukačné programy; včela Bee-Bot; 
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Učebné zdroje pre učiteľku: 

 metodický zásobník 

 súbor zdravotných cvikov 

 audiovizuálna technika; PC; CD; interaktívna tabuľa; detské edukačné programy; 

 včela Bee-Bot 

 Rozlúčková/Ujo Ľubo/ 

 Kondičné hry a cvičení v prírode /J. Kirchner/ 

 Bádateľská hra už od materskej školy /RAABE/ 

 KAFOMET 

 Pohybové činnosti v predškolskom vzdelávaní /RAABE/ 

 Pohybové a relaxačné cvičenia /M. Kružlicová/ 

 Zdravotné cvičenia s riekankou v MŠ /R.Franková/ 

 Spomaľ a pozoruj /R. Williams/ 

 Divoká symfónia /D. Brown/ 

 Veľké čistenie zubov v ZOO /S. Schoenwaldová 

 Štyri lesné obdobia /T. Wolf/ 

 Rozprávky na štyroch kolesách /J. Kahoun/ 

 Objavujeme svet HUDBA /Minipédia/ 

 Maľované čítanie /J. Mavel/ 

 Veľká kniha riekaniek /V. Gebhartová/ 

 Poďte s nami do prírody /M. Laceyová/ 

 Detský atlas sveta /D. Chancellorová/ 

 Zvuková kniha- Štyri ročné obdobia 

 Krajina hudba a jej obyvatelia /G. Badinová/ 

 Moje  zvieratká v klasickej hudbe /zvuková knižka/ 

 Orchester zvieratiek hrá Mozarta /zvuková kniha/ 

 Farebná abeceda /V. Šuplata/ 

 Filipové dobrodružstvá /D. Fischer/ 

 Zmysly zvierat /B. Hyvnarová/ 

 Moja prvá encyklopédia – Príroda /Disney/ 

 Prvé čítanie o zvieratkách /U. Haderlein/ 

 metodiky jednotlivých vzdelávacích oblastí 
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Júl - August FARBY LETA 

Dní plné dobrodružstva a radosti 

Farebne a veselo v škôlke 

Slnko svieti, pohyb i voda láka 

Charakteristika obsahového celku: 

 Uvádzať, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka a utvárať pozitívny vzťah  

k športu, k pohybovým aktivitám a k prírode i k zvládnutiu  turistickej vychádzky bez  

únavy a vyčerpania, identifikovať zdravie ohrozujúce situácie. 

 Nazvať a priradiť farby k predmetom vo svojom okolí, experimentovať so 

základnými farbami.  

 Všímať si  rôznorodosť krajiny vo svojom okolí (vrch, rieka, les, rybník), poznať 

najznámejšie prírodné krásy okolia, vyhľadávať zaujímavé a príťažlivé črty okolia 

v ktorom žijú, vnímať krásu architektúry, opisovať známe trasy na základe 

orientačných bodov.  

 Časové trvanie obsahového celku: jeden mesiac 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti: 

 námetové; konštruktívne; hudobno-dramatické hry; 

 edukačné hry: Balón nespadni; Hudobné kreslo; Chytačka; Veselé tváre; Farby okolo 

mňa; Farebná paleta; Farebné deti; kto našiel farbu z čiapočky; Hľadaj farby; 

 prosociálne hry: Klbko; Kamarátska loptička; Veža z rúk; Keď si šťastný; 

Kráľovstvo; 

 pohybové hry: Nosiči vody; Kráľu, kráľu daj vojaka; Hasiči; Chyť ma; Hľadaj si 

kamaráta; Podávaná; Vybíjaná; Loptová škôlka; Na autá; Modrá – červená;  

 hudobno-pohybová hra: Vijeme venček;  My sme sestry veselé; Šípková Ruženka; 

Ide pešiak okolo; 

 pohybové a relaxačné cvičenia; 

 hry na školskom dvore; 

 letný športový deň; 

 vychádzka k rieke – pozorovanie rieky, piknik pri rieke; 

 vychádzky zamerané na spoznávanie dominánt mesta  - kaštieľ, kostol, kaplnka; 

 grafomotorické cvičenia v pieskovisku; na hernej tabuli;  

 navliekanie koráliek; skladanie hríbikovej mozaiky; hry s pexesom; 

 prezeranie detských časopisov; detskej literatúry a encyklopédií; 

 práca s pracovnými listami k téme; 
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 čítanie rozprávok o lete; prírode, hradoch, dobrodružstvách; 

 krčenie papiera zmrzlina, lopta; 

 experimentovanie s farbami; 

 kreslenie; maľovanie letných dobrodružstiev ; 

 obkresľovanie a vystrihovanie šablón s námetom leta napr. zmrzlina; lopta; 

 rozhovor o meste Stropkov a oboznamovanie sa s dominantami mesta; 

 poznávanie histórie svojho mesta - návšteva kaštieľa a vyhliadkovej veži;  

 fonematické cvičenia; 

 dramatizácia rozprávky: Šípková Ruženka; 

 beseda s hasičom a policajtom; 

 muzikoterapia klasická hudba B. Strauss; 

 spievanie známych piesní o lete; 

 rytmizácia hrou na telo; pohybová improvizácia podľa hudby;  

 inštrumentálny sprievod s využitím hry na detských rytmických a melodických 

hudobných nástrojoch; 

 počúvanie detských hudobných skladieb; 

 hry s maňuškami; čiapkami zvierat  - vyjadrenie pocitov  z rozprávok;   

 rytmizovanie ľudových riekaniek a detských piesní; 

 rozhovory zo starostlivosti o prírodu;   

 strihanie; lepenie k téme; 

 práca s detskými edukačnými programami; 

 vychádzky do blízkeho okolia. 

 

Učebné zdroje pre deti: 

 detská literatúra; leporela; encyklopédie; detské časopisy Včielka; Vrabček; 

 pracovné listy: Leto;  Dovolenka;  Návšteva ZOO; V lese; 

 pracovné zošity; 

 výtvarný; pracovný  a grafický materiál; 

 zošity na grafomotoriku; grafomotorické dosky; herné grafomotorické tabule – Zuby; 

Slučky; 

 čiapky zvierat; maňušky; 

 Našich päť zmyslov a životné prostredie; 

 kocka na hru Farby; 
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 farebné misky na triedenie; 

 tunel látkový; 

 auto na triedenie; 

 stavebnice: POLY; MELY; VAFLE; MORPHUN; 

 mTinyDiscover KIT; 

 stavebnica Korbo - zvukový box; 

 mozaika Super - set; 

 mozaika zručnosti 3D; 

 labo  koráliky /farby; čísla/; 

 drevený farebný šach; 

 nerezové počítadlo; 

 doplnková mapa /Hľadanie pokladu/; 

 skladačka Yoli Kde žijú zvieratá; Farby; Čo kde rastie; Ročné obdobia; 

 pexeso prvé učenie; 

 skrutky a matice – stavebnice; 

 svetelná podložka /geometrické tvary; farby/ 

 spojničky zvieratá; 

 logický labyrint; 

 sada farebných tónov zvonenia; 

 kresliaca herná tabuľa; 

 molitanový strom; didaktická pomôcka na dramatizáciu /dom; plot/; 

 grafomotorické dosky; 

 flexi stavebnica; 

 tangramy; 

 magnetická skladačka; 

 stavebnice: Seva;  Konštruktér; Magic; Spojničky;   

 detské rytmické hudobné nástroje; 

 pexeso exotických zvierat;  

 farebné korálky; hríbikova mozaika; 

 pieskovnička; 

 PC; detské edukačné programy; 

 spoločenské hry; 

 telovýchovné náradie a náčinie;    
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 detský odev (policajt, požiarnik). 

 

Učebné zdroje pre učiteľku: 

 Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku /Lysáková/ 

 Environmentálna výchova v materskej škole /Miňová a kol./ 

 Zlatá brána /M. Ďuričková/ 

 Filipové prázdninové dobrodružstvá /Michal a Daniela Fisher/ 

 Prázdniny s opicou Škoricou /Peter Stoličný/ 

 Program výchovy a vzdelávania pre MŠ 

 Publikácia - Bratislava  

 Publikácia – Stropkov 

 Štyri lesné obdobia /T.Wolf/ 

 Rozprávky na štyroch kolesách /J. Kahoun/ 

 Objavujeme svet HUDBA /Minipédia/ 

 Poznaj svet /M. Gálová/ 

 Maľované čítanie /J. Mavel/ 

 Veselé hry /J. Loffel/ 

 Veľká kniha riekaniek /V. Gebhartová/ 

 Poďte s nami do prírody /M. Laceyová/ 

 Detský atlas sveta /D. Chancellorová/ 

 Zvuková kniha- Štyri ročné obdobia 

 Krajina hudba a jej obyvatelia /G. Badinová/ 

 Moje  zvieratká v klasickej hudbe /zvuková knižka/ 

 Orchester zvieratiek hrá Mozarta /zvuková kniha/ 

 Farebná abeceda /V. Šuplata/ 

 Moja prvá encyklopédia – Príroda /Disney/ 

 Kreslíme naše zvieratká /M. Štefánková/ 

 Veselo na gazdovstve  /P. Haddock/ 

 Koľko farieb má Petríkov rok /J. Červenka/ 

 Prvé čítanie o zvieratkách /U. Haderlein/ 

 Knižka, která delá zvuky /H.Tullet/ 

 Filipove dobrodružstvá /D. Fischer/ 

 Pohybový program pre deti materských škôl /Miňová/ 
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Príloha č. 3:  
Výkonové štandardy, ktoré sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu  plnia/dosahujú 

každodenne a priebežne. 

 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. 

 Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane situácii. 

 Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu. 

 Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých. 

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

 


