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1. Názov a revidovanie ŠKVP

Názov materskej školy

Materská škola Poľná 4, Valaliky s
alokovaným pracoviskom na Hlavnej 57

Názov ŠKVP

Objav svoj talent!

Stupeň vzdelania

ISCED 0

Dĺžka štúdia

3 roky

Dátum prerokovania ŠKVP v pedagogickej
rade

14.01.2012

Dátum prerokovania ŠKVP v rade školy

22.01.2012

Vyučovací jazyk

Slovenský

Druh školy

Štátna

Dátum vydania ŠKVP

30. 01. 2012

Dátum schválenia ŠKVP zriaďovateľom:
Starosta obce Ing. Štefan Petrík

30.01.2012
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Platnosť
Revidovanie
Platnosť ŠKVP
Revidovanie

Dátum

Zaznamenania, zmeny, inovácie,
úpravy a pod.

30.01.2012

Platnosť ŠKVP
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2. Ciele výchovy a vzdelávania
Názov školského vzdelávacieho programu
Názov školského vzdelávacieho programu je „Objav svoj talent!“, pretože pri uplatpovaní
cieľov predškolskej výchovy chceme zohľadpovať potrebu komplexného rozvoja osobnosti
dieťaťa a vyvážene rozvíjať jeho osobnosť s dôrazom na jeho jedinečnosť a prirodzené
nadanie.
Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno –
motorickú, kognitívnu a citovo – sociálnu úrovep ako základ pripravenosti na školské
vzdelávanie a na život v spoločnosti. Stanovený cieľ budeme v súlade s týmto programom
napĺpať v úzkej spolupráci s rodičmi ako program odhaľujúci prirodzené nadanie dieťaťa
a jeho rozvoj v priamom edukačnom procese a v práci dieťaťa v záujmových krúžkoch.
Naša materská škola si stanovuje tieto ciele a poslania:
- napĺpať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi, posilpovať úctu k rodičom,
súrodencom, zamestnancom materskej školy, učiť deti rešpektovať ľudí vo svojom okolí
- uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie, t.j. prechod z rodiny do materskej
a základnej školy, s využitím harmónie prostredia spolupracovať s rodičmi detí
- podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, pristupovať k deťom individuálne,
pracovať v roli facilitátora (poradcu, manažéra, konzultanta) a vo svojej pedagogickej
činnosti klásť dôraz na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením
- cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére rozvíjať osobnosť dieťaťa
v psychomotorickej, kognitívnej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti, pripraviť dieťa
všestranne na život v spoločnosti
- prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa
- uplatpovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinami detí, zriaďovateľom a s inými
inštitúciami (so ZŠ Valaliky, s centrom pedagogicko – psychologického poradenstva,
s logopédom a pod.)
- uplatpovať etický princíp spolupráce s rešpektovaním potrieb dieťaťa
- spolupracovať s rodičmi deti, skvalitpovať informovanosť rodičov o dianí v materskej škole
prostredníctvom individuálno-výchovného poradenstva, násteniek, besied, triednych aktívov
a upriamiť pozornosť na pozitívne prejavy v správaní ich dieťaťa; v prípade nevhodného
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správania detí odporučiť rodičom odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater,
logopéd, psychológ...)
- posilpovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, materinskému
jazyku, k štátnemu jazyku a k svojej vlastnej kultúre prostredníctvom exkurzie, podporovať
ju pravidelnou návštevou knižnice, rôznymi kultúrnymi podujatiami pri príležitosti osláv,
sviatkov a spoločenských udalostí
- získať a posilpovať úctu k ľudským právam a základným slobodám, niesť zodpovednosť za
svoje správanie a konanie
- pripravovať deti na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti
tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými
skupinami a cirkvami, i náboženskými spoločenstvami
- viesť deti k predchádzaniu konfliktov a vedieť ich riešiť, regulovať svoje správanie, naučiť sa
kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť
- naučiť deti rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripravovať ich na celoživotné vzdelávanie
- pravidelne učiť deti starostlivosti o svoje zdravie, nenútenou formou upozorpovať na
zdravú výživu a ochranu životného prostredia
- pomocou environmentálnej výchovy plniť ciele školského projektu
- prostredníctvom zážitkového učenia komplexne spoznávať javy a deje v životnom prostredí
- získavať skúsenosti a prežívať pozitívne pocity úspechu z činností, ktoré vedú k zlepšeniu
stavu životného prostredia
- zdokonaľovať výtvarný prejav detí, využívaním rôznych techník a výtvarných materiálov
a s výtvarne talentovanými deťmi pracovať v školskom výtvarnom krúžku
- spolupracovať s centrom psychologicko-pedagogického poradenstva, s logopedičkou,
s obecnou knižnicou, s centrami voľného času a so školskou knižnicou
- spolupracovať so základnou umeleckou školou a priebežne rozvíjať hudobno – pohybovú
výchovu v tanečnom krúžku
- pri svojej pedagogickej práci využívať problémové, zážitkové učenie a nepredkladať deťom
hotové informácie; overovať si poznatky pokusmi a učením v prírode
- postupne zavádzať informačné technológie do vyučovacieho procesu prostredníctvom PC
zostáv a v spolupráci so ZŠ každoročne pracovať v počítačovom krúžku
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- pri cieľoch predškolskej výchovy zohľadpovať potrebu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa
a vyvážene rozvíjať perceptuálno – motorickú, kognitívnu a sociálno – emocionálnu oblasť
- svoj pedagogický prístup opierať o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu
- posilpovať sebaúctu, zvyšovať sebavedomie dieťaťa na základe postupne utváraného
adekvátneho seba hodnotenia

Cieľ školského vzdelávacieho programu „Objav svoj talent!“
Hlavným cieľom vo všetkých vzdelávacích oblastiach, t.j. perceptuálno-motorickej,
kognitívnej a sociálno – emocionálnej je umožniť deťom prostredníctvom vlastných zážitkov
a pocitov spoznávať a objavovať svoje nadanie pre určitú činnosť, svoj vlastný talent.
Čiastkovými cieľmi vzdelávacieho programu sú:
- podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa individuálne
- vytvárať deťom vhodné a bezpečné podmienky na realizáciu ich vzdelávania
- utvárať u detí záujem o aktivity vedúce k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti (napr.
recyklovanie, triedenie odpadu, prevencia znečisťovania životného prostredia) Pre efektívne
zvládnutie tejto časti vzdelávacieho programu je MŠ zapojená do projektu „Ježko Separko“.
- cez vlastné zážitky a pocity spoznávať rovnováhu nielen v prírode, ale aj v prostredí
v ktorom žijeme. Ciele sú rozpracované v učebných osnovách prierezových tém
environmentálnej výchovy.
- dokázať zhodnotiť význam zdravého životného prostredia pre ďalšiu existenciu človeka
a naučiť deti vedieť vnímať nutnú harmóniu medzi prírodou a človekom
- naučiť deti používať osvojené spôsoby pohybových činností v rôznych oblastiach života
- prostredníctvom podujatí ako je Valalická krojovaná paráda, Dni obce Valaliky a Radostník
pomáhať deťom udržiavať ľudové tradície našej obce
- dodržiavať a prakticky uplatpovať základné pravidlá vlastnej bezpečnosti pri chôdzi, na ulici
a na vozovke. Naplnenie tohto cieľa zabezpečuje náš projekt „Bezpečná škôlka“.
- vytvárať u detí pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu doma aj v materskej škole
prostredníctvom aktivít „Ochrana života a zdravia“
-pripraviť deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach – rozvíjať osobnosť dieťaťa
realizovaných spoločnými aktivitami so ZŠ Valaliky
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3. Stupeň vzdelania
Deti predškolského veku získavajú predprimárne vzdelávanie absolvovaním posledného
ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom
o získanom stupni vzdelávania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania,
ktoré vydáva materská škola.

4. Profil absolventa – vzdelanostný model absolventa predprimárneho
stupňa
Absolvent predprimárneho vzdelávania má poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo
vzťahu k propedeutike (základom) kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej
gramotnosti.
Absolvent predprimárneho vzdelania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v
základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.
Profil absolventa je koncipovaný prostredníctvom kompetencií (spôsobilostí) dieťaťa a je
rozpracovaný v nižšie uvedenej tabuľke.
Vzhľadom na vývinové špecifiká predškolského veku sú medzi kompetencie zaradené aj
psychomotorické kompetencie. Spoločenské a občianske kompetencie sú integrované do
osobnostných a sociálnych kompetencií.
V materskej škole sa rozvíjajú tieto kompetencie:
1. Psychomotorické kompetencie
2. Osobnostné (intrapersonálne) kompetencie
a) Základy sebauvedomenia
b) Základy angažovanosti
3. Sociálne (interpersonálne) kompetencie
4. Komunikatívne kompetencie
5. Kognitívne kompetencie
a) Základy riešenia problémov
b) Základy kritického myslenia
c) Základy tvorivého myslenia
6. Učebné kompetencie
7. Informačné kompetencie
Vymedzenie kompetencií treba chápať relatívne, nakoľko v predškolskom období ide
o dosahovanie základov kompetencií dieťaťa.
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Kompetencie sú spracované na základe Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady
Európskej únie z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie
(2006/962/ES).

Kompetencie (spôsobilosti) dieťaťa predškolského veku
Dieťa na konci predprimárneho vzdelávania:

1. Psychomotorické
kompetencie
(spôsobilosti)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

2.Osobnostné
(intrapersonálne)
kompetencie
a) Základy
sebauvedomenia

b) Základy angažovanosti

používa v činnosti všetky zmysly,
ovláda pohybový aparát a telesné funkcie,
prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa,
ovláda základné lokomočné pohyby,
používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových,
neznámych, problémových situáciách,
využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných
a umelých prekážok,
prejavuje grafomotorickú gramotnosť,
správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných,
prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu

– uvedomuje si vlastnú identitu,
– prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným,
– vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj vlastný aktuálny
citový stav,
– odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti,
– správa sa sebaisto v rôznych situáciách,
– uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na iné
osoby

– presadzuje sa s ohľadom na seba aj druhých,
– obhajuje seba a iných, chorých, osoby so zdravotným
znevýhodnením, slabých a bezbranných,
– zaujíma sa o dianie v rodine, v materskej škole
a v bezprostrednom okolí
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3. Sociálne
(interpersonálne)
kompetencie

4. Komunikatívne
kompetencie

5. Kognitívne
kompetencie

a) Základy riešenia
problémov

– pozerá sa na svet aj očami druhých,
– správa sa empaticky k svojmu okoliu,
– správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských
pravidiel a noriem,
– hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve,
– plánuje, organizuje a hodnotí činnosť,
– zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju,
– preberá spoluzodpovednosť za seba i za činnosť skupiny,
– nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty
s druhými a udržiava s nimi harmonické vzťahy,
– rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,
– pomáha druhým s pomocou dospelého, aj samostatne,
– akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí
a dospelých,
– prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu

– vedie monológ, nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor
s deťmi i dospelými,
– počúva aktívne a s porozumením myšlienky a informácie
z rôznych médií,
– vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky, názory,
– reprodukuje oznamy, texty,
– volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom
na situáciu,
– komunikuje osvojené poznatky,
– prejavuje predčitateľskú gramotnosť,
– chápe a rozlišuje, že niektorí ľudia sa dorozumievajú aj
inými jazykmi

– hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými
informáciami, objavuje tie, ktoré sú nápomocné pri
riešení problému,
– rieši samostatne alebo s pomocou učiteľa problémy
v osobnej a spoločenskej rovine,
– rieši jednoduché problémové úlohy,
– uplatpuje v hre a rôznych situáciách matematické
myslenie
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b) Základy kritického
myslenia

– porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb,
atď.,
– odôvodpuje svoje názory, prejavuje postoje, vyslovuje
jednoduché úsudky,
– hodnotí
spontánne
a samostatne
vo
svojom
bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je
správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach, osobách,
názoroch

c) Základy tvorivého
myslenia

– uplatpuje vlastné predstavy pri riešení problémov,
– nachádza neobvyklé odpovede alebo riešenia,
– objavuje a nachádza funkčnosť vecí, predstáv alebo
myšlienok, uvedomuje si ich zmeny,
– objavuje algoritmus riešenia úloh pokusom a omylom
alebo podľa zadávaných inštrukcií, odstrapuje prípadnú
chybu

6. Učebné kompetencie

– prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie
nového,
– využíva primerané pojmy, znaky a symboly,
– pozoruje, skúma, experimentuje,
– objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami
a poznatkami,
– aplikuje v hre, rôznych aktivitách a situáciách získané
poznatky a skúsenosti,
– kladie otázky a hľadá odpovede, aby porozumelo
obklopujúcemu svetu vecí, javov, dejov a vzťahov,
– učí sa spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj zámerne (pod
učiteľovým vedením),
– vyvíja vôľové úsilie v hre a inej činnosti,
– prekonáva prekážky v učení,
– plánuje a organizuje si optimálne prostredie na činnosť,
– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení,
– hodnotí
vlastný
výkon,
teší
sa
z vlastných
výsledkov, uznáva aj výkon druhých,
– zvláda základy učenia sa na základe osobnej motivácie,
– naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými
pomôckami,
– sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú
riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť
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7. Informačné
kompetencie

– prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
– využíva rôzne zdroje získavania a zhromažďovania
informácií aj mimo materskú školu (od osôb v okolitom
prostredí, z detských kníh, časopisov a encyklopédií,
prostredníctvom informačno-komunikačných technológií,
z rôznych médií)

Súbor kompetencií slúži pre učiteľov, aby vedeli, kam majú smerovať svoje pedagogické
pôsobenie prostredníctvom cieľavedomej, zmysluplnej a rozvojovým možnostiam detí
primeranej výchovno-vzdelávacej činnosti.
Na to, aby deti získali kompetencie, je žiaduca najmä zásadná zmena obsahu a spôsobu
vzdelávania, metód a edukačných stratégií smerom k participatívnemu, interaktívnemu a
zážitkovému učeniu, ktoré je založené na skúsenosti a prepojené so životom.
Tento aspekt sa zohľadnil nielen pri vymedzení kompetencií detí, ale aj pri koncipovaní
obsahu výchovy a vzdelávania a jeho štruktúre a v rámci tohto obsahu aj pri tvorbe
vzdelávacích štandardov.

5. Vlastné zameranie materskej školy
Materská škola Valaliky je päťtriedna, poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 2 – 6
rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou
povinnou školskou dochádzkou.
Poskytujeme aj poldenný pobyt, čiže štvorhodinový pobyt dopoludnia deťom, ktoré prvýkrát
navštevujú materskú školu. Adaptačný pobyt trvá maximálne 3 mesiace pre lepšiu adaptáciu
dieťaťa na nové prostredie.
Materská škola je bez právnej subjektivity, jej zriaďovateľom je Obec Valaliky. Tri triedy sa
nachádzajú sa na ulici Poľná 4, dvojtriedne alokované pracovisko na Hlavnej 57. Kancelária
riaditeľky je zárovep zborovpou a v nevyhnutných prípadoch slúži ako izolačná miestnosť.
Materská škola má vlastnú kuchypu. Interiér materskej školy je limitovaný projektom budov,
triedy sú však veľké, spálne sú samostatné a oddelené od tried. Triedy majú k dispozícii
vlastné jedálne. Každá trieda je vybavená primeranou audio – vizuálnou technikou,
s potenciálom jej zlepšovania. Hračky sú k dispozícii v dostatočnom množstve a sortimente
podľa veku detí.
Výchovno - vzdelávaciu činnosť predprimárneho vzdelávania zabezpečujú učiteľky, ktoré
spĺpajú podmienky v odbornej aj pedagogickej spôsobilosti v zmysle platnej legislatívy.
Materská škola sa riadi „Školským poriadkom“, ktorý je rozpracovaný na podmienky školy.
O čistotu prostredia sa denne stará prevádzkový personál. Stravu zabezpečuje a za jej kvalitu
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zodpovedá vedúca školskej jedálne, do alokovaného pracoviska na Hlavnej ulici je strava
dovážaná autom obecného úradu.
Vychádzajúc z podmienok školy a SWOT analýzy vyplynuli nové možnosti rozvoja detí a to
v týchto oblastiach:
- environmentálnej,
- psychomotorickej,
- dopravnej,
- multikultúrnej výchovy,
- zdravý životný štýl,
- informačných technológií,
- tvorivosti,
Uvedené oblasti sú zabezpečované formou krúžkovej činnosti: výtvarný krúžok, ľudový
tanec, pohybové a relaxačné cvičenie, dramatický krúžok, krúžok anglického jazyka.
Výučba prebieha v popoludpajších hodinách v triedach, ktoré sú prispôsobené veku dieťaťa
a jeho potrebám.
MŠ Valaliky je zapojená do projektu „ Bezpečná škôlka“ ; spoločnosti Good year a Dunlop
Tires pod záštitou MŠ SR pomáhajú spolu zabezpečovať tieto úlohy:
- zvýšiť bezpečnosť detí z našej materskej školy v cestnej premávke,
- oboznámenie detí so základnými pravidlami bezpečného pohybu v cestnej premávke,
spoločne s poskytnutím prostriedkov zvyšujúcich ich pasívnu bezpečnosť,
- zvyšovať povedomie o možných nebezpečných situáciách, do ktorých sa môžu takmer
každý dep dostať s poskytnutím rád a usmernení, ako im predchádzať,
- pripraviť deti na samostatný pohyb v okolí ciest a na cestách samotných,
Ďalej je zapojená do projektu“ Ježka Separka“ – spoločnosťou Kosit a má za úlohu:
- získať základné informácie o odpadoch a ich separovaní s cieľom vytvorenia návykov na
budúce rozumné nakladanie s odpadom, zohľadpujúcim všetky environmentálne
požiadavky
- v pracovných a technických činnostiach získavať návyky pre denné udržiavanie čistoty
a poriadku vo svojom okolí
- spoznať význam čistého prírodného prostredia pre zdravý život na základe pozorovania
a vlastných zážitkov z prírody a prostredia našej dediny,
- pestovať a rozvíjať ochranárske postoje k prírodnému prostrediu,
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6. Výchova a vzdelanie
Materská škola je rodine spojencom, dopĺpa výchovu a výchovno - vzdelávaciu činnosť má
zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno - emocionálny, perceptuálno
– motorický a kognitívny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.
Výchovno - vzdelávacia činnosť sa realizuje v súlade so Štátnym vzdelávacím programom
ISCED O, schváleným Ministerstvom školstva.
V pedagogickom procese uplatpujeme princíp aktivity dieťaťa. Zameriavame sa na rozvíjanie
základných kľúčových kompetencií, spôsobilosti a zručnosti, ktoré umožpujú dieťaťu úspešne
sa začleniť do života.
Prostredníctvom programu sa realizuje v denných činnostiach rozvoj osobnostných kvalít
dieťaťa v poznávaní seba samého, sveta ľudí, prírody a kultúry.
Tematické okruhy JA SOM, ĽUDIA, PRÍRODA, KULTÚRA sa vzájomne prelínajú a dopĺpajú,
každý tematický okruh zahŕpa tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa: perceptuálno
– motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu. V edukačných aktivitách sa plnia konkrétne
výchovno – vzdelávacie činnosti. Všetky činnosti majú hrový charakter, kladieme dôraz na
hru, prostredníctvom záujmových hrových činnosti s jasným zameraním sa tak snažíme
rozvíjať osobnosť dieťaťa vo všetkých rozvojových oblastiach.
Postupne rozvíjame kompetencie dieťaťa predškolského veku, ktoré sú potrebné pre vstup
do základnej školy a sú základom budúceho života. Denné činnosti sú usporiadané tak, aby
bol život v materskej škole radostný, podnetný, tvorivý, spontánny a zaujímavý. Snažíme sa
o vyvážené striedanie spontánnych a riadených činnosti, veľký dôraz kladieme na hru,
aktivitu dieťaťa a zážitkové učenie.
Schéma pedagogického procesu

FACILITOVANIE

POZOROVANIE

Pedagogické
diagnostikov
anie
v edukačnom
procese

SITUAČNÉ

RIADENIE

ROZHODOVANIE

v materskej
škole
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2.1
Pozorovanie

7. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania
Na predprimárne vzdelávanie prijímame deti od dvoch do šiestich rokov, prednostne
prijímame detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou
povinnou školskou dochádzkou. Predprimárne vzdelávanie realizujeme prostredníctvom
organizačnej formy – edukačnej aktivity. Edukačnú aktivitu uskutočpujeme prostredníctvom
foriem práce – v skupine, frontálne, súčasne so všetkými deťmi, individuálne. Predprimárne
vzdelávanie uskutočpujeme celodennou formou, no poskytujeme aj poldenný 4-hodinový
pobyt detí, ktoré prvý raz navštevujú materskú školu maximálne v rozsahu troch mesiacov.
Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania v materskej škole.

8. Vyučovací jazyk
Vyučovacím jazykom v materských školách je štátny jazyk Slovenskej republiky, slovensky
jazyk. V materskej škole uplatpujeme výchovu a vzdelávanie v slovenskom vyučovacom
jazyku, ktorý je v zhode so zriaďovacou listinou. Deti sa vo forme krúžku oboznamujú
s anglickým jazykom.

9. Organizačné usporiadanie denných činností v materskej škole
Denné činnosti v našej materskej škole sú spracované vo forme denného poriadku, ktorý je
dostatočne pružný. Pri usporiadaní denných činností zabezpečujeme vyvážené striedanie
činností, dodržiavanie zásady zdravej životosprávy, vytvárame časový priestor na hru
a učenie dieťaťa a dodržiavame pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce
životosprávu. Súčasťou denného poriadku sú hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné
cvičenia, pobyt vonku, odpočinok, činnosti zabezpečujúce životosprávu. Všetky organizačné
formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné.

10.Spôsob a podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie
dokladu o získanom vzdelaní
Predprimárne vzdelávanie získava dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla
v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú
spôsobilosť. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní
predprimárneho vzdelania, ktoré vydáva materská škola. Na získanie profilu absolventa
predprimárneho vzdelávania je potrebné, aby dieťa dosiahlo v závere predškolského veku
elementárne základy kľúčových kompetencií.
Vymedzenie kompetencií treba chápať relatívne, nakoľko v predškolskom období ide
o dosahovanie elementárnych základov kompetencií dieťaťa. Legislatíva súvisiaca
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s činnosťou a prevádzkou materských škôl taxatívne neurčuje spôsob ukončenia výchovy
a vzdelávania detí v materských školách.
11. Personálne zabezpečenie materskej školy
Výchovno – vzdelávaciu činnosť vykonávajú pedagogickí pracovníci, ktorí spĺpajú podmienky
odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických
zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Prevádzkoví zamestnanci (školníčky, pomocná pracovníčka vo výdajni školskej kuchyne)
spĺpajú požiadavky pre výkon ich činností a pracovného zaradenia.

12. Materiálno-technické a priestorové podmienky materskej školy
Prostredie materskej školy je podnetné a pozitívne ovplyvpuje detí. Všetci zamestnanci školy
sa snažia vytvárať deťom také podmienky, aby mali celkovú pohodu a aby boli uspokojené
ich psychické, citové a telesné potreby.
V materskej škole je päť tried rozdelených v súlade s ich alokáciou. Vo všetkých triedach sa
učiteľky snažia vytvárať priaznivú sociálno – emocionálnu atmosféru, cieľavedome vytvárajú
podnetné prostredie pre spontánne i zámerné učenie a súčasne inšpirujú deti k aktívnej
pomoci pri vytváraní a tvorbe takéhoto prostredia.
K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu materskej školy patria hračky a učebné
pomôcky, ktoré dopĺpame priebežne a podľa potreby, s ohľadom na ich kvalitu, vek,
primeranosť a v neposlednej miere aj podľa finančných prostriedkov. Detská a odborná
literatúra, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna
technika, detské záhradné hračky sú súčasťou každej triedy. V prípravnej triede sme vytvorili
počítačový kútik. Učebné pomôcky slúžia pre celý pedagogický kolektív. Spotrebným
materiálom na výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti disponujú obidve triedy a na
začiatku školského roka ho v dostatočnej miere zabezpečujeme.
Základným nábytkom pre deti sú stoly a stoličky, ktoré spĺpajú dané parametre a sú
umiestnené vždy v svetlejšej časti triedy. Triedy a jedálep sú vybavené novými stoličkami
a stoly budeme postupne vymiepať, lebo sa už časom opotrebovali.
Nábytok tried rešpektuje antropometrické požiadavky (výška, veľkosť zodpovedá veľkosti
detí) Pokiaľ je nábytok nadmieru opotrebovaný, bude postupne vo všetkých triedach
vymenený v spolupráci so zriaďovateľom školy. Ležadlá v spálpach sú priebežne vymiepané
za nové. Nové ležadlá sú pružné, dostatočne pevné, stabilné, dobre tepelne izolované, ľahko
prenosné a skladateľné.
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Vo vnútornom prostredí tried je vymedzený priestor pre spoločné aktivity, pohybové hry,
priestor pre hry, pracovné aktivity, hrové a pracovné kútiky a učiteľkou plánovanú a riadenú
výchovno – vzdelávaciu činnosť. O tematickom zameraní hrových kútikov a ich obmiepaní
rozhoduje učiteľka spolu s deťmi podľa plánovaných činnosti, zámerov a podľa záujmu deti
o hrové prostredie
Areál materskej školy tvoria záhrady, lavičky, dve pieskoviska, domček so šmýkačkou, vláčik,
altánok, povrazová stena so spevnenou podlahou, preliezačky. Oba areály alokovaných
pracovísk sú oplotené pevným plotom. V záhradách je primerané množstvo stromov aj
kríkov.
Školská jedálep aj obe výdajne stravy sú adekvátne vybavené zariadením k svojej činnosti.
Priebežne sa vymenil riad, príbory pre deti a iný potrebný materiál.

13. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a
vzdelávaní
Materská škola aplikuje podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých predpisov, bezpečnosť a ochranu zdravia detí
a všetkých zamestnancov školy.
Materská škola pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou
a vzdelávaním:

 Prihliada na základné fyziologické potreby detí
 Vytvára podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno – patologických
javov

 Zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí
 Poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
 Vedie evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas
výchovno-vzdelávacej činnosti, alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou
 Pri vzniku školského úrazu vyhotoví záznam o školskom úraze
Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu
výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Deti sa prostredníctvom tohto obsahu učia
chrániť si svoje zdravie a aj zdravie iných i na elementárnej úrovni riešiť situácie ohrozujúce
zdravie.
14. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia je rozdelený do dvoch špecifických oblasti:
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a., Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
b., Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
c., Vnútorný systém kontroly školy

a., Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
V materskej škole sa vedie dokumentácia o kontrole a hodnotení deti formou pedagogickej
diagnostiky a portfóliom, ktoré je súčasťou pedagogickej diagnostiky.
Pedagogická diagnostika je komplexný proces, ktorého cieľom je posudzovanie a hodnotenie
výchovno – vzdelávacieho procesu a jeho aktérov. Pedagogickou diagnostikou učitelia zisťujú
úrovep detských schopností, vedomostí, spôsobilostí a súčasne hodnotia dosiahnutý stav
rozvoja dieťaťa. Vyhotovuje sa na začiatku školského roka, v priebehu školského roka a na
záver školského roka, to znamená – vstupná- priebežná - záverečná diagnostika.
Priebežné hodnotenie bude slúžiť aj ako návod pre učiteľov a rodičov, ako postupovať pri
zlepšovaní vedomostí, schopností a zručností detí. Pri hodnotení budeme vychádzať z kritérií
vedomostí, zručností a kompetencií detí, vyplývajúcich zo školského vzdelávacieho programu
– Objav svoj talent, kde sú konkrétne rozpracované kompetencie a jednotlivé oblasti rozvoja
detí na základe stuppa vzdelania ISCED 0. Do úvahy sa pri hodnotení detí budú brať
rozvojové a vekové možnosti detí. Pedagogickí zamestnanci musia ovládať vývinové
osobitosti z vývinovej psychológie dieťaťa. Cieľom hodnotenia bude zistiť, na akej úrovni má
dieťa svoje vedomosti, zručnosti a spôsobilosti v nasledovných oblastiach:
-socio-emocionálnej
-perceptuálno-motorickej
-kognitívnej
-komunikatívno-informačnej
Portfólio je súčasťou pedagogickej diagnostiky, je to súbor detských prác za určitú dobu
edukácie – výtvarné práce, pracovné zošity, písomné práce, grafomotorické kreslenie,
záznamy učiteľov. Umožpuje učiteľkám sledovať vývin dieťaťa a jeho pokroky počas určitého
časového obdobia. Formou vedenia portfólia uskutočpujeme v obaloch zvlášť pre každé
dieťa. Pri hodnotení nebudeme rozdeľovať deti na úspešné a neúspešné, ale budeme
porovnávať výkon dieťaťa s jeho výkonom.

b., Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
V materskej škole sa vedie dokumentácia o kontrole činnosti zamestnancov školy. Konkrétne
je rozpracovaná v pláne kontrolnej činnosti. V kontrolnej činnosti sa zameriavame na plnenie
základných povinností všetkých pracovníkov:
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Hodnotenie pedagogických pracovníkov:
- dodržiavanie pracovnej disciplíny
- dodržiavanie školského poriadku, prevádzkového a pracovného poriadku, BOZP, PO
- kontrolu pedagogickej dokumentácie
- odbornej úrovne pedagogických pracovníkov, ich tvorivosti, metodickej pripravenosti
Cieľom hodnotenia školy je, aby deti, ich rodičia a široká verejnosť mali k dispozícii
dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré si vytýčila.
Hodnotenie zamestnancov prebieha v dvoch etapách: a) vstupná etapa
b) pracovný proces
a) Vstupná etapa – táto etapa sa bude uskutočpovať vždy pred prijatím zamestnanca do
pracovného pomeru. Formou osobného pohovoru s priložením profesionálneho životopisu
a dokladov o odbornej a pedagogickej spôsobilosti.
b) Pracovný proces – hodnotiť sa bude formou hospitácií, zameraných na kontrolu
a hodnotenie profesionality pedagogických zamestnancov, ich práce vo vzťahu k deťom,
stanoveným cieľom, ku schopnostiam detí a vo vzťahu k cieľu. O hospitáciách sú vedené
hospitačné záznamy. Cieľ hospitácií si určuje riaditeľka. Ciele hospitácií sú bližšie
rozpracované v ročnom pláne školy.

c., Vnútorný systém kontroly školy
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na ciele, ktoré si škola stanovila v koncepčnom
zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe.
Na hodnotenie využijeme aj interné hodnotenie zo strany zamestnancov, prostredníctvom
dotazníkov SWOT analýzy školy, ktoré zadáme zamestnancom školy. V tejto analýze sa
zameriavame na zistenie silných aj slabých stránok, možností a ohrození. Našou snahou bude
získať spätnú väzbu na kvalitu školy v týchto oblastiach:
- kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti
- kvalitu riadenia, kvalitu ľudských zdrojov
- kvalitu spolupráce s partnermi
- kvalitu prezentácie školy na verejnosti – Dni obce Valaliky, Valalická krojovaná paráda...
Výsledky analýzy budú zverejpované v Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti a jej
výsledkoch a podmienkach, ktorú škola každoročne vypracúva a zverejpuje na prístupnom
mieste školy. Kritérium kvality školy je pre nás spokojnosť detí, rodičov a zamestnancov.

Aktivity – vedieme evidenciu aktivít uskutočnenú pedagogickými pracovníkmi mimo
priamej práce s deťmi bez nároku na náhradné voľno, napĺpa sa tým náplp nepriamej
činnosti pedagogických pracovníkov. Uvádza sa činnosť učiteliek mimo rozsah priamej
činnosti.
19

Na konci každého polroka vyhotovuje každá trieda analýzu výchovno – vzdelávacej činnosti
(podľa vyhlášky č. 9/2006), na základe ktorej sa na záver školského roka vyhotovuje Správa
o výchovno – vzdelávacej činnosti za príslušný školský rok.

15. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných
zamestnancov
Materská škola má rozpracovaný plán ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných
zamestnancov v pláne práce školy a jeho ciele sú zamerané hlavne na tieto oblasti:
 Uvádzanie začínajúcich učiteľov do praxe
 Motivovanie pedagogických zamestnancov pre zvyšovanie svojich odborných
kompetencií
 Príprava pedagogických zamestnancov na prácu s výpočtovou technikou
 Motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie
a zdokonaľovanie profesijných spôsobilosti
 Zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúseností z pedagogickej praxe,
podnecovanie k tvorivosti pedagogických zamestnancov
 Štúdium odbornej literatúry a odovzdávanie si navzájom odborných skúseností
Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov sa uskutočpuje aj prostredníctvom spolupráce
s inými inštitúciami (najmä s metodicko – pedagogickými centrami). Vzdelávanie
prevádzkových pracovníkov sa uskutočpuje podľa potreby a ponuky, zahŕpa odborné
vzdelávania. Všetci zamestnanci pravidelne absolvujú školenia z oblasti BOZP a PO.

16. Učebné osnovy
ŠKVP akceptuje a vychádza zo ŠTVP Dieťa a svet, ktorý vychádza z poznatkov pedagogického
výskumu, praktických poznatkov a skúseností pedagogickej obce, zo štúdia kurikulárnej
predškolskej problematiky tak domácej ako aj zahraničnej.
Vymedzujú výchovno – vzdelávacie ciele a obsah výchovno – vzdelávacích činností. Sú
vypracované v rozsahu ustanovenom Štátnym vzdelávacím programom a v súlade so
vzdelávacími štandardmi.
Učebné osnovy tvoria druhú časť školského vzdelávacieho programu spolu s plánmi
výchovno – vzdelávacej činnosti rozpracovanými učiteľkami v konkrétnych triedach. Učebné
osnovy majú programovú funkciu (určujú rozsah), orientačnú funkciu a normatívnu funkciu
(sú záväzné pre všetkých učiteľov materskej školy). Skladajú sa zo 4 obsahových celkov a sú
rozpracované vo forme obsahových celkov (projektov) na desať mesiacov, v čase letných
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prázdnin sa výchovno – vzdelávacia činnosť plánuje a realizuje v hrách a hrových činnostiach.
Učebné osnovy sú rozdelené do 10-tich obsahových celkov, ktoré majú viacero tém. Každý
obsahový celok má svoj názov, obsahuje viacero tém, obsahové štandardy, výkonové
štandardy(špecifické ciele), ktoré sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. Obsahové
celky korešpondujú s ročným obdobím a jednotlivé témy na seba nadväzujú a tvoria ucelený
logický celok.
Rozpracované sú aj stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti, učebné zdroje, metódy
a prostriedky dosiahnutia cieľov i kľúčové kompetencie, ktoré budeme u detí rozvíjať a aké
formy výchovno – vzdelávacej činnosti sa budú uplatpovať.
Obsahové celky sú tvorené integrovaním všetkých troch vzdelávacích oblastí: perceptuálno –
motorickej, kognitívnej a sociálno – emocionálnej ako aj zastúpením všetkých štyroch
tematických okruhov: JA SOM, ĽUDIA, PRÍRODA, KULTÚRA.
Vzdelávacie oblasti v sebe zárovep zahŕpajú podoblasti – pohybovú, zdravotnú,
prírodovednú, matematicko – logickú, jazykovú, komunikatívnu, etickú, vlasteneckú,
informačnú, umelecko – expresívnu (hudobnú, výtvarnú, literárnu), pracovnú, ako aj
prierezové témy – osobnostný a sociálny rozvoj, ochranu života, environmentálnu, mediálnu,
multikultúrnu výchovu, výchovu k tvorivosti, rozvoj predčitateľskej gramotnosti vo
všeobecnosti i informačné technológie.
V centre Školského vzdelávacieho programu je dieťa a učiteľ.
Hlavnou myšlienkou je celostný osobnostný rozvoj dieťaťa, aktivizovať a motivovať rozvoj
psychomotoriky, poznania emocionality a sociability. Rozvíjať tvorivosť a predstavy
v každodenných aktivitách, pomôcť dieťaťu informovať vlastnú jedinečnosť a životné
kompetencie.
Program rešpektuje:
 rodinu dieťaťa predškolského veku
 vývinové špecifiká – vývinové zvláštnosti a osobnosti dieťaťa predškolského veku
možnosti, predpoklady, schopnosti, zručnosti a vedomosti dieťaťa
 individuálne potreby, záujmy a postoje dieťaťa
 činnostný, hrový charakter pedagogického procesu, vykonávaného prostredníctvom
hier a výchovno – vzdelávacích činností
 nutnosť cieľavedomého a systematického pozorovania, diagnostikovania
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SEPTEMBER – obsahový celok: Vitaj v materskej škole!

Domček, kto
v tebe býva?

Košík plný
ovocia

Doma v materskej
škole

VITAJ V MATERSKEJ
ŠKOLE !
Bez práce nie sú
koláče
Prišla jesep

Týždeň

Témy

Špecifické ciele (výkonové štandardy)

IX/1

Domček, kto v tebe býva?

Predstaviť sa menom i priezviskom.

IX/2

Doma a v materskej škole

Orientovať sa v tesnej blízkosti domova
a v MŠ.

IX/3

Bez práce nie sú koláče

Pochopiť význam práce na základe
rozmanitých pracovných činností.

IX/4

Prišla jesep

Rozlíšiť podľa typických znakov ročné
obdobie.

IX/5

Košík plný ovocia

Poznať, opísať a rozlíšiť ovocné stromy.

Charakteristika obsahového celku: Cieľom obsahového celku je spoznávať život doma a v našej
materskej škole. Nadväzovať kontakty s inými deťmi, dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať
s kamarátmi, rešpektovať ostatných. Obsahový celok je pestrofarebný a spolu s deťmi budeme
objavovať mnoho zaujímavého. V téme “Prišla jesep“ budeme zdôrazpovať význam a dôležitosť
ovocia a zeleniny pre zdravie človeka: na podporu a rozvíjanie kľúčových kompetencií – pozorovaním,
objavovaním a experimentovaním pri triedení a spracovaní ovocia a zeleniny. Pri činnostiach budeme
využívať všetky zmysly.
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September – obsahový celok: Vitaj v Materskej škole!
Tematický
okruh
Ja som

Kompetencie

Špecifické ciele (výkonové štandardy)

Psychomotorické

Kontrolovať pri pohybe svalové napätie a dýchanie

Psychomotorické

Ovládať základné lokomočné pohyby – chôdza, beh, skok, hádzanie, a
chytanie

Ja som

Psychomotorické

Napodobpovať pohyb v rôznych podmienkach/s náčiním, na náradí/

Ja som

Sociálne

Zachovať v pracovných činnostiach návyky poriadku a čistoty

Ja som

Psychomotorická

Zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc podľa vlastnej fantázieuplatpovať technickú tvorivosť

Ja som

Psychomotorická

Sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri kreslení na stole- kresliť
veľkými grafickými pohybmi

Ja som

Sociálne, kognitívne

Predstaviť sa menom a priezviskom- rozlíšiť a pomenovať členov
rodiny

Ja som

Kognitívne, učebné

Orientovať sa v tesnej blízkosti materskej školy, zaujať postoj k svojmu Ja som
domovu a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych umeleckých
výrazových prostriedkov

Komunikatívne,
učebné

Pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc, vyjadriť svoje požiadavky

Ja som

Sociálne

Prejaviť sebareguláciu v hrách a iných aktivitách, konať s ohľadom na
seba a iných

Ja som

Sociálne

Hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach

Ja som

Komunikatívne

Nadviazať neverbálny a verbálny kontakt s inými deťmi a dospelými,
predstaviť seba a svojho kamaráta

Ja som

Komunikatívne,
učebné

Rozširovať si aktívnu a pasívnu slovnú zásobu, uplatpovať spisovnú
podobu slovenského jazyka

Ľudia

Komunikatívne,
učebné

Uplatpovať schopnosť analyticko – syntetických hier a činností so
slovami

Ľudia

Psychomotorické,
učebné

Zladiť pohybovú a hudobnú stránku v hudobno – pohybovej hre

Ľudia

Kognitívne,
psychomotorické,
učebné
Kognitívna,
učebné ,
psychomotorické

Poznať a v hrách napodobniť prácu rodičov a prácu zamestnancov
školy, uvedomiť si užitočnosť ich práce a jej výsledky

Ľudia

Priradiť, rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich reáliách,
uplatpovať farebnú rozmanitosť vo výtvarných a pracovných
produktoch

Ľudia

Kognitívne, učebné,
psychomotorické

Priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých kritérií/ farba,
tvar, veľkosť/

Ľudia
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Komunikatívna,
učebné

Reagovať slovne na jednoduché otázky jednoslovnou a viacslovnou
odpoveďou, komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami
v slov. jazyku
Vyjadriť elementárne hodnotiace postoje k správaniu iných

Ľudia

Zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe pozorovania
a zážitkov z prírody

Príroda

Psychomotorické

Zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia,
pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými alebo umelými
prekážkami

Príroda

Psychomotorické,
kognitívne

Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov
Príroda
z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných
techník

Sociálne

Citlivo vnímať krásu prírody , jej čaro a jedinečnosť

Príroda

Kognitívne, učebné

Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobie

Príroda

Učebné,
komunikatívne

Poznať, opísať a rozlíšiť ovocné stromy a zdôvodniť ich odlišnosť

Príroda

Komunikatívne,
učebné

Pomenovať miesto svojho bydliska, opísať svoj domov ako najkrajšie
miesto

Kultúra

Psychomotorické,

Prejavovať radosť z hry, zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť v nej
spolupracovať

Kultúra

Rytmizovať ľudové riekanky a detské ľudové a umelé piesne hrou na
telo

Kultúra

Spievať v rozsahu kvinty relatívne čisto s radosťou a primerane
charakteru piesne

Kultúra

Psychomotorické,
komunikatívne

Použiť v hrách riekanky a vyčítanky s rôznou tematikou

Kultúra

Psychomotorické,
kognitívne,

Kresliť, modelovať, maľovať rôznymi technikami , tvorivo s použitím
rôzneho materiálu

Kultúra

Komunikatívne
sociálne
Sociálne ,
kognitívne

sociálne,osobnostné
Psychomotorické,

Ľudia

sociálne, učebné
Učebné, sociálne,
komunikatívne

Sociálne,
Počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním detskú ľudovú
kognitívne,osobnostné a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy

Kultúra

Komunikatívne,
učebné, sociálne

Kultúra

Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary riekanky, vyčítanky
a krátke detské básne
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Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti
- pohybové a relaxačné cvičenia
- hudobno-pohybové hry
- grafomotorické cvičenia
- turistická vychádzka – zber jesenných listov
- kreslenie, nalepovanie, vystrihovanie listov
- prekonávanie prekážok v prírode
- zber ovocia v školskej záhrade
- artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami
- spevácke činnosti – opakovanie piesní z minulého školského roka
- nácvik piesne: Jesep
- didaktické hry – pexeso, puzzle - obrázky ovocia a zeleniny
- počúvanie rozprávky : O repe, Pod hríbom
Učebné zdroje
- pracovné listy na rozvíjanie matematických predstáv
- pracovné zošity Písanka predškoláka, Matematika, Zdravá škola
- výtvarný, prírodný a odpadový materiál
- košíky, hrable
- pexeso – pracovné činnosti
- puzzle – obrázky ovocia a zeleniny
- odborná literatúra
- bábky, makety
- magnetofón, CD – piesne o jeseni, rozprávky
- detská literatúra – ľudové a autorské rozprávky, engyklopédie, príbehy zo života detí
- pojmová mapa obce – doplniť, obnoviť

Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených výchovno-vzdelávacích cieľov: pracovné
zošity a listy, výsledné produkty detí, hra: „Čo som sa všetko naučil“

Pojmová mapa
Vitaj
v materskej
škole
Domček, kto v tebe
býva?

-rozprávať
-počúvať
-nakresliť
-pozorovať
-rozlišovať

Doma
a v materskej škole

-nakresliť
-rozprávať
-konštruovať
- strihať
- opísať

Bez práce nie sú
koláče

-vymenovať
-napodobniť
-význam
- strihať
- lepiť
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Prišla jeseň

Košík plný ovocia

-pomenovať
-význam
-hry
-spievať
-maľovať

-pomenovať
-vyfarbovať
-vystrihovať
-ochutnávať
-triediť

OKTÓBER – obsahový celok : Jeseň
Zelenina plná
vitamínov

Život okolo
vodných
tokov

JESEŇ

Farby
jesene

Týždeň

Sťahovavé vtáky

Témy

Špecifické ciele (výkonové štandardy)

X/1

Zelenina plná vitamínov

Triediť zeleninu podľa výskytu
a významu.

X/2

Sťahovavé vtáky

Poznať, rozlíšiť a určiť na základe
priameho pozorovania sťahovavé vtáky.

X/3

Farby jesene

Priradiť, rozoznať a pomenovať farby na
obklopujúcich reáliách.

X/4

Život okolo vodných tokov

Poznať, rozlíšiť život okolo vodných
tokov, nebezpečenstvo ovplyvnené
počasím

Charakteristika obsahového celku: Jeseň
Obsahový celok je zameraný na pestrofarebnú jesep. Zelenina plná vitamínov je zameraná na
priblíženie a zdôraznenie významu a dôležitosti zeleniny pre zdravie človeka, na podporu a rozvíjanie
kľúčových kompetencií – pozorovaním, objavovaním a experimentovaním pri triedení a spracovávaní
zeleniny. Pri činnostiach budeme využívať všetky zmysly. V ďalšej téme si deti rozšíria elementárne
poznanie o sťahovavých vtákov, odlietanie do teplých krajín a ktoré vtáky dokážu prezimovať v našich
podnebných podmienkach. V ďalšej téme priblížme deťom farby jesene a život okolo vodných tokov.
Pomenovať a poznať vodné živočíchy – podmienky života rýb a žiab
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OKTÓBER- obsahový celok : Jeseň

Kompetencie

Špecifické ciele

Psychomotorické,
osobnostné

Prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú lateralitu

Tematický
okruh
Ja som

Psychomotorické, kognitívne Orientovať sa v priestore vo vzťahu k vlastnej osobe

Ja som

Psychomotorické, učebné,

Kontrolovať pri pohybe svalové napätie a dýchanie

Ja som

Psychomotorické, učebné,
kognitívne

Zvládnuť sebaobslužné činnosti obliekať sa, umývať, obúvať sa, čistiť Ja som
si zuby a návyky správneho stolovania/jesť s príborom, udržiavať
čistotu pri jedle

Psychomotorické, učebné,
osobnostné,k kognitívne

Držať správne grafický materiál a používať primeranú intenzitu tlaku Ja som
na podložku pri používaní rôznych techník

Kognitívne, osobnostné,

Poznať, opísať , rozlíšiť a triediť zeleninu podľa výskytu a významu

Príroda

Kognitívne, učebné,
psychomotorické,
osobnostné

Podľa možností aktívne pomáhať pri zbere a uskladpovaní ovocia
a zeleniny na zimu, vedieť odlíšiť ovocie – zelenia, podľa vzhľadu,
chuti, vône, vedieť ich pomenovať a triediť

Príroda

Kognitívne , osobnostné,

Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu
a stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov

Príroda

socálne

Kognitívne,psychomotorické, Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho pozorovania sťahovavé
vtáky
učebné, osobnostné

Príroda

Kognitívne,

Priradiť, rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich reáliách

Ľudia

Kognitívne

Poznať, rozlíšiť život okolo vodných tokov, nebezpečenstvo
ovplyvnené počasím

Príroda

Sociálne

Komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne a negatívne emócie
a vyjadriť pocity

Ja som

Sociálne

Vyslovovať zreteľne všetky hlásky a hláskové skupiny

Ja som

Sociálne

Uplatpovať spisovnú podobu slovenského jazyka podľa vzoru
učiteľky

Ja som

Psychomotorické

Dodržať pravidlá hudobno – pohybových hier

Ľudia

Kognitívne

Určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine

Ľudia

Kognitívne

Poznať, rozlíšiť, priradiť triediť a určiť niektoré rovinné geometrické
útvary

Ľudia
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Sociálne

Komunikovať otvorene, bez bariér a predsudkov

Ľudia

Psychomotorické

Pohybovať sa v rôznom prostredí bez strachu a zábran

Príroda

Sociálne

Uplatpovať na základe vlastného pozorovania farebnú rozmanitosť
vo výtvarných, pracovných i technických produktoch

Ľudia

Učebné

Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia - jesep

Príroda

Učebné

Poznať, opísať a rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím

Príroda

Kognitívne

Používať tvorivo rôzne výtvarné techniky

Kultúra

Sociálne

Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu – nezahadzovať
odpadky, hrabať lístie....

Príroda

Psychomotorické, kognitívne Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným a kultivovaným
pohybom
Kognitívne
Overiť si z detských encyklopédií a iných médií, že svet je rozmanitý

Kultúra

Kognitívne

Stvárniť detské piesne dramatickými výrazovými prostriedkami

Kultúra

Kognitívne

Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary

Kultúra

Kognitívne

Overiť si z detských encyklopédií a iných médií, že svet je rozmanitý,
pozostáva aj z morí, oceánov, riek, pohorí, pralesov

Kultúra

Kognitívne

Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity,
dojmy z pozorovania sveta, príp. zážitky z návštevy zahraničia

Kultúra

Sociálne

Vyjadriť charakter piesne hrou na detských hudobných nástrojoch

Kultúra

Sociálne

Kresliť, maľovať, modelovať a plošne a priestorovo vyjadrovať
ľudskú postavu
Zhotoviť výtvory z rôzneho prírodného materiálu, kombináciou
prírodnín s odpadovým materiálom

Kultúra

Učebné

Poznať, rozlíšiť a opísať niektoré stromy a kríky, ich plody,
porovnávanie listnatých a ihličnatých stromov

Príroda

Učebné

Pozorovať zber zeleniny, utvoriť si predstavu o pestovaní, a mieste
pestovania zeleniny

Ľudia

Učebné

Odlíšiť ovocie od zeleniny, rozlišovať, triediť a pomenovať
najznámejšie druhy ovocia a zeleniny podľa vzhľadu, chuti, tvaru

Príroda

Učebné

Poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé potraviny pre život
človeka

Ja som

Učebné

Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými alebo umelými
prekážkami
Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím

Príroda

Psychomotorické

Učebné
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Kultúra

Ja som

Príroda

Rozšírené osnovy
Výkonové štandardy
Špecifické ciele

Kompetencie

Kognitívne,

Zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe
pozorovania a zážitkov z prírody.

Tematický
okruh
Príroda

komunikatívne

Environmentálna
Kognitívne,
výchova

Pohybovať sa v rôznom prostredí bez strachu a zábran. Príroda

psychomotorické.
sociálne
Kognitívne,

Vyjadriť predstavy o mesiaci, hviezdach, pozorovanie.

Príroda

Kognitívne,
sociálne,
komunikatívne

Ochranárske postoje – získať pozitívne postoje
k ochrane a tvorbe životného prostredia – projekt
Ježko Separko.

Príroda

Komunikatívne,
informačné,

Rozmanitosť sveta – z detských encyklopédií, médií, že Príroda
svet je rozmanitý.

Psychomotorické,
sociálne,
kognitívne

Rozvíjať pracovné návyky potrebné pri ochrane
prírody a životného prostredia.

Príroda

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti
- pohybové a relaxačné cvičenia
- grafomotorické cvičenia
- práce v pracovných zošitoch
- počas vychádzky hľadanie si svojho stromu, pri objatí stromov čerpať energiu
- dramatizácia rozprávky O repe
- obkresľovanie, vyfarbovanie zeleniny – Moja obľúbená zelenina
- hry na tému príroda, zvieratá, obrázkové mapy sťahovavých vtákov, vodné živočíchy
- Premietanie DVD o živote rýb a žiab – vodné toky, sťahovavé vtáky
- zhudobnenie rozprávky O repe
- vychádzka po uliciach obce – kde sa čo urodilo
- modelovanie ovocia a zeleniny
- účasť na jesennom viacboji všestrannosti
- využívanie ekohier
- prezeranie a „čítanie „ z encyklopédie
- plošné a priestorové zostrojovanie a konštruovanie - jesenný strom, lastovičky a ich hniezda
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Učebné zdroje
- pracovné zošity a listy
- čerstvá zelenina, ovocie
- obrázky vodných živočíchov, sťahovavých vtákov
- didaktické pomôcky
- literatúra o prírode – detské encyklopédie
- priame pozorovanie práce v záhradkách
- pexeso vtákov
- výtvarný, technický, odpadový materiál
- edukačné programy
- stavebnice
- obrázkové mapy

Metódy
- metódy: rozprávanie, opis, rozhovor, pozorovanie, inscenačná metóda, demonštrovanie,
zážitkového učenia, metódy tvorivej dramatiky, hodnotiace hárky, záznamy pedagogickej
diagnostiky, produkty detí, pracovné zošity, pracovné listy

Pojmová mapa

Jeseň

Život okolo vodných
tokov

-rozprávať
-počúvať
-spievať
-pozorovať
-rozlišovať

Farby jesene

-nakresliť
-rozprávať
-konštruovať
- strihať
- opísať

30

Sťahovavé vtáky

Zelenina plná
vitamínov

-vymenovať
-rozlišovať
-význam
- kresliť
- ochrana

-pomenovať
-význam
-hry
- ochutnávka
- triediť

NOVEMBER – obsahový celok : Ţivot v lese
Lesné
zvieratá

Stromy
a kríky

ŽIVOT V LESE

Ochrana
prírody

Pozri , to
je les

Týždeň

Témy

Špecifické ciele (výkonové štandardy)

XI/1

Stromy a kríky

Poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky
a zdôvodniť ich odlišnosť

XI/2

Pozri to je les

Poznať, opísať les, s čim sa stretávame v
lese

XI/3

Ochrana prírody

Praktický uplatniť návyky starostlivosti o
prírodu

XI/4

Lesné zvieratá

Poznať, rozlíšiť a určiť lesné zvieratá.

Charakteristika obsahového celku: Ţivot v lese.
V tomto obsahovom celku oboznamujeme deti s prírodou, uvedomiť si a vedieť zdôvodniť význam
starostlivosti o prírodu, citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť. Prejaviť vzťah
a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých
výrazových prostriedkov. Poznať niektoré stromy a kríky, vedieť ich rozlíšiť, zdôrazniť význam
starostlivosti o stromy. V ďalšej téme deti rozšíria svoje poznatky o lesných a voľne žijúcich
zvieratkách. Ako sa staráme o zvieratká v zime, osvojujú si ochranárske postoje, učia sa vážiť si život
vo všetkých jeho formách.
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November – obsahový celok: Ţivot v lese
Kompetencie

Špecifické ciele

Psychomotorické

Vedieť udržať rovnováhu

Tematický
okruh
Ja som

Psychomotorické

Prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú lateralitu

Ja som

Psychomotorické

Poznať názvy základných polôh , postojov a pohybov

Ja som

Sociálne

Zvládať a uplatpovať základné hygienické návyky a sebaobslužné činnosti

Ja som

Psychomotorické

Zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám

Ja som

Psychomotorické

Sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri kreslení, využívať koordináciu
zraku a ruky

Ja som

Kognitívne,

Poznať, rozlíšiť a opísať niektoré stromy a kríky, ich plody, porovnávanie
listnatých a ihličnatých stromov

Príroda

Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, uplatpovať pri tom technickú
tvorivosť

Ja som

Poznať, opísať les, s čím sa stretávame v lese, uvedomiť si význam stromov

Príroda

Sociálne,komun.

Obhajovať nenásilne vlastné stanovisko v prípade vzniku konfliktu

Ja som

Komunikatívne

Rozširovať aktívnu a pasívnu slovnú zásobu

Ja som

Komunikatívne

Správne vyslovovať hlásky a hláskové skupiny

Ja som

Komun,, sociál.

Nadväzovať verbálny kontakt bez zábran s deťmi aj dospelými

Ja som

Komunik, soc.

Uplatpovať na základe vlastného pozorovania farebnú rozmanitosť vo
výtvarných, pracovných i technických produktoch

Ľudia

Učebné

Poznať a pomenovať niektoré zvieratá (zajac, veverička), niektoré vtáky,
niektorý hmyz, poznávať ich základné vlastnosti, ako sa pripravujú na zimu
a pod.

Príroda

Učebné
Kognitívne,
Sociálne
Kognitívne
Sociálne

Kognitívne, učebné Počítať od 1 do 10, priradiť číslo k danému počtu predmetov

Ľudia

Kognitívne

Zostaviť z puzzle , rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo geometrických tvarov Ľudia
obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných inštrukcií

Kognitívne,
osobnostné

Praktický uplatniť návyky starostlivosti o prírodu

Príroda

Psychomotorické

Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými a umelými prekážkami

Príroda
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Psychomotorické

Využívať na pohyb rôzne pomôcky

Príroda

Psychomotorické

Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti

Príroda

Psychomotorické

Zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia

Príroda

Psychomotorické,
učebné, sociálne,
komunikatívne

Rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4, ¾ takt pri rôznych postojoch- chôdzi, Kultúra
behu

Psychomotorické

Používať tvorivo rôzne výtvarné techniky

Kultúra

Kognitívne, učebné Rozhodovať sa pre určitú činnosť

Ja som

Komunikatívne,
učebné
Komunikatívne,
sociálne

Používať synonymá, antonymá, homonymá, vytvárať rýmy

Ja som

Uvedomovať si a uplatpovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom
na jedinečnosť iných detí v skupine

Ja som

Komunikatívne,
psychomotorické

Rozprávať pocity, zážitky a dojmy zo starostlivosti o prírodu a zobraziť ich

Príroda

Kognitívne, učebné Rozlíšiť časové vzťahy –čo je teraz, dnes, čo bolo, včera, čo bude, zajtra

Kultúra

Komunikatívne,
sociálne

Plánovať, realizovať a hodnotiť hru

Kultúra

Učebné

Počúvať detské hudobné skladby s citovým zaangažovaním

Kultúra

Komunikatívne,
Postupne vedieť vysvetliť rastlinný a živočíšny pôvod potravín, využitie a ich
kognitívne, učebné význam pre život človeka

Ja som

Sociálne,
kognitívne.,
učebné

Uplatpovať spoluprácu v skupinovej hudobno-pohybovej alebo hudobnodramatickej hre

Ľudia

Sociálne, učebné

Reagovať slovne na jednoduché otázky jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou
alebo jednoduchou frázou

Ľudia

Sociálne, učebné,
Komunikatívne
Komunikatívne,
sociálne
Kognitívne,
komunikatívne,
sociálne
Komunikatívne,
učebné

Zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia

Príroda

Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich

Príroda

Počúvať detské hudobné skladby s citovým zaangažovaním

Kultúra

Reprodukovať voľne ľudové a autorské rozprávky a príbehy

Kultúra
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Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti
- pohybové a relaxačné cvičenia
- grafomotorické cvičenia
- edukačné hry: Ohep, voda, zem, vzduch,
- kreslenie zvieracej postavy
- nácvik básne
- hudobno – pohybové hry
- edukačné programy – lesné zvieratá
- vychádzka do prírody, ochranár prírody
- obrázkové mapy – stromy a kríky, zvieratká v lese
- počas vychádzky sledovať prírodu - stromy, kríky

Učebné zdroje
- pracovné zošity, pracovné listy
- encyklopédie, kniha Edukačnými hrami poznávame svet
- výtvarný a pracovný materiál
- moje obľúbené zvieratko, didaktická pomôcka
- vyfarbovanie lesných zvierat
- edukačné programy
- obrázkové mapy
- puzzle, paličky, obrázky
- hudba k PRČ, k hudobno pohybovým hrám
- fotografie lesných zviera

Metódy
- pracovné zošity, pracovné listy
- produkty detí
- činnosti zamerané na rozvoj rečového prejavu – rozprávanie, opis, rozhovor, výklad, riadená
diskusia, práca s textom
- zdravotné, relaxačné a dychové cvičenia, pohybové hry
Pojmová mapa

Život v lese

Lesné zvieratá

-rozprávať
-počúvať
-spievať
-pozorovať
- strihať
-rozlišovať

Ochrana prírody

-nakresliť
-rozprávať
-konštruovať
- pozorovať
- opísať
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Pozri to je les

Stromy a kríky

-vymenovať
-napodobniť
-význam
- ochrana

-pomenovať
-význam
-hry
- lepiť

DECEMBER – obsahový celok : Advent
Vianoce – sviatky
pokoja a lásky

Strýčko
Mikuláš

Advent

Prišla
zima

Vopavé
medovníky

Týždeň

Témy

Špecifické ciele (výkonové štandardy)

XII/1

Strýčko Mikuláš

Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv
Mikuláša

XII/2

Vopavé medovníky

Zhotoviť medovníčky z cesta podľa
vlastnej fantázie a formičiek

XII/3

Vianoce – sviatky pokoja a
lásky

Vyjadriť rôznymi umeleckými
výrazovými prostriedkami pocity,
dojmy a zážitky z Vianoc

XII/4

Prišla zima

Rozlíšiť podľa typických znakov ročné
obdobie .

Charakteristika obsahového celku: Advent
V tomto obsahovom celku sa s deťmi pripravujeme na zimné sviatky, posilnenie citových vzťahov
a rozvoj estetického vnímania u detí. Súčasťou tohto celku je aj Strýčko Mikuláš, Vopavé medovníčky
– pečenie aj zdobenie, Vianoce – sviatky pokoja a lásky a samozrejmosťou je aj to, že Prišla zima – to
je ďalší obsahový celok. Všetky činnosti a aktivity vyvrcholia aktívnym zapojením do pečenia, výzdoby
MŠ a Vianočnej besiedky pre rodičov.
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December- obsahový celok: Advent
Tematický
okruh
Ja som

Kompetencie

Špecifické ciele

Psychomotorické

Orientácia v priestore, zvládnuť beh vo dvojiciach a trojiciach, striedať beh
a chôdzu na zvukový signál

Psychomotorické

Pohybovať sa okolo osi vlastného tela- obraty, kotúle, prevaľovanie

Psychomotorické

Zaujať rôzne postavenia podľa pokynov, striedať ich podľa slovnej inštrukcie Ja som

Psychomotorické,
kognitívne

Zhotovovať výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového ,
rôznymi technikami/ strihať, lepiť, tvarovať materiál

Ja som

Psychomotorické

Znázorpovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbuvertikálne a horizontálne línie, krivky slučky

Ja som

Sociálne, učebné

Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu – medovníčky z cesta podľa
vlastnej fantázie

Ja som

Komunikatívne,
soc.,kognitívne

Komunikovať prijateľným spôsobom, pozitívne a negatívne emócie, vedieť
vyjadriť svoje pocity

Ja som

Komunikatívne,
soc., učebné

Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový kontext- zmysluplne
rozprávať o svojich pocitoch, zážitkoch a dojmoch

Ja som

Komunikatívne,
psychomot.,sociál.

Uplatpovať schopnosť analyticko – syntetických hier a činností so slovami,
deklamovať slovné spojenia, krátke literárne útvary

Ja som

Psycomot.,kognit

Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy
a zážitky z osláv, sviatkov

Kultúra

Psychomotorika,,
učebné,
kognitívne,

Uplatpovať na základe vlastného pozorovania farebnú rozmanitosť vo
výtvarných a , pracovných produktoch.

Ľudia

Učebné

Poznať, rozlíšiť priradiť , triediť a určiť niektoré priestorové geometrické
tvary

Ľudia

Komunikatívne

Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobie - zima

Príroda

Psychomotorické,
kognitívne

Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti Príroda
v zimnom období – šmýkanie, sánkovanie a pod.

Psychomotorické,
učebné

Prejaviť zručnosť a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín –
vianočná výzdoba

Príroda

Psychomot.,soc.,

Uplatpovať získané schopnosti v pohybovej improvizácii podľa hudby

Kultúra

Učebné,
Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv a sviatkov, spoločenských udalostí
kognitívne,sociálne vrátane udržiavania ľudových tradícií

Kultúra
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Ja som

Učebné, sociálne

Uvedomovať si význam starostlivosti človeka o voľne žijúce zvieratá, najmä
v zime

Príroda

Psychomot,
sociál.učebné
Sociálne,učebné
kognitívne,

Stvárniť detské piesne dramatickými výrazovými prostriedkami

Kultúra

Stvárniť pocity z počúvania hudby umeleckými výrazovými prostriedkami –
výtvarnými, dramatickými, pohybovými

Kultúra

Kognit., psychom.

Kresliť, maľovať a modelovať podľa vlastnej fantázie, predstáv a na tému

Kultúra

Sociál, učebné

Reprodukovať voľne ľudové a autorské rozprávky a príbehy

Kultúra

Komunikatívne,
učebné

Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary – riekanky, hádanky,
vyčítanky a krátke detské básne

Kultúra

Rozšírené osnovy
Výkonové štandardy
Špecifické ciele

Kompetencie

Tematický
okruh

Zvyšovať úrovep mediálnej gramotnosti vo
vzťahu k médií a komunikačných technológií.

Ja som

Mediálna Psychomotorické,učebnékognitívne Využívať informačné média - napr. printové,
elektronické – mediálna gramotnosť
výchova Komunikatívne, informačné

Ja som

Psychomotorické,učebné,
kognitívne, komunikatívne,
informačné

Podporovať priateľstvo, úctu, humánnosť,
solidaritu k samým sebe a ostatným ľudom.

Ľudia

Kognitívne, učebné, osobnostné,

Uvedomovať si históriu a kultúru vlastného
národa a akceptovať aj iné kultúry.

Kultúra

Osobnostné, komunikatívne,
učebné, informačné

Viesť deti odmietať negatívne vplyvy, ktoré
mediálne posolstvá prinášajú

Ľudia

Kognitívne, učebné, informačné

Chápať mediálne posolstvá, objavovať v nich to
hodnotné.

Kultúra

Psychomotorické,
komunikatívne
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Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti
- pohybové a relaxačné cvičenia
- grafomotorika
- stríhanie, lepenie, zostrojovanie – vianočné ozdoby, darčeky
- nácvik programu k Vianociam
- účasť na vianočnom koncerte, návšteva divadla
- EH Hladné vtáčatká
- predčitateľská gramotnosť – list pre Mikuláša, Ježiška
- vystrihovanie predkresleného tvaru makety ozdôb na skrášlenie tried
- metódy: zážitkové učenie, praktickej činnosti, slovná, rozhovoru, opis, metódy tvorivej
dramatiky, pozorovanie, situačná

Učebné zdroje
- výtvarný a pracovný materiál
- kniha piesní, kazety, CD, magnetofón
- krmítka pre vtáčikov
- výzdoba interiéru
- pojmová mapa
- obrázky zvierat, poľovníkov, horára
- vianočný stromček, ozdoby
- výzdoby na okná

Metódy
- pracovné zošity, pracovné listy
- produkty detí
- činnosti zamerané na rozvoj rečového prejavu – rozprávanie, opis, rozhovor, výklad, riadená
diskusia, práca s textom
- zdravotné, relaxačné a dychové cvičenia, pohybové hry

Pojmová mapa

Advent

Prišla zima

-rozprávať
-počúvať
-spievať
-pozorovať
-rozlišovať

Vianoce – sviatky
pokoja a lásky

Voňavé medovníčky

-nakresliť
-rozprávať
-konštruovať
- strihať
- opísať

-miesiť
-napodobniť
-zdobiť
-piecť
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Strýčko Mikuláš

-pomenovať
-význam
-hry
- spievať
-darčeky

JANUÁR – obsahový celok : Biela zima

Prišla zima

BIELA ZIMA
Čo má škôlkar
v skrinke

Ako bolo na
Vianoce

Snehuliak
Zimné športy

Týždeň

Témy

Špecifické ciele (výkonové štandardy)

I/1

Ako bolo na Vianoce

Orientovať sa v časových vzťahoch
jedného dpa (týždpa) v spojení
s konkrétnymi činnosťami.

I/2

Snehuliak

Pohybovať a nebáť sa v rôznom
prostredí( sneh, ľad, voda ).

I/3

Zimné športy

Modifikovať pohyb v zmenených
podmienkach alebo problémových
situáciách.

I/4

Čo má škôlkar v skrinke

Zachovať v skrinkách čistotu a poriadok,
dávať si pozor na odev.

Charakteristika obsahového celku: Biela zima
Tento celok smeruje k vytváraniu elementárneho poznania o zimnom ročnom období
a charakteristických znakoch zimy a zimných športoch. Jednotlivé témy na seba nadväzujú a sú
zamerané nielen na perceptuálno - motorický rozvoj pri zimných športoch, ale aj na
experimentovanie so snehom, bádanie a pozorovanie. Cieľom v tomto obsahovom celku je rozširovať
u detí poznanie, že pohyb je dôležitý pre naše zdravie.
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Január - obsahový celok: Biela zima
Kompetencie

Špecifické ciele

Psychomotorické

Manipulovať s rôznymi predmetmi – náčiním – odrážať
loptu rôznymi spôsobmi – rukami, nohami, hlavou

Psychomotorické, učebné

Poznať a pomenovať názvy základných polôh, postojov a
pohybov

Ja som

Psychomotorické

Zvládať sebaobslužné činnosti, obliekať sa, obúvať, viazať
šnúrky

Ja som

Psychomotorické, kognitívne

Zhotovovať výtvory zo snehu, dotvárať ich rôznym vhodným Ja som
prírodným materiálom
Znázorpovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci
Ja som
z pohybu dlane a prstov- horný a dolný oblúk, lomená línia
Orientovať sa v časových vzťahoch jedného dpa (týždpa)
Kultúra
v spojení s konkrétnymi činnosťami

Psychomotorické,
kognitívne, učebné,
Kognitívne, psychomotorické

Tematický
okruh
Ja som

Kognitívne,
učebné

Určiť rovnaké, alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine,
viac, menej, rovnako

Ľudia

Kognitívne, učebné

Pohybovať sa a nebáť sa v rôznom prostredí ( sneh, voda,
ľad )

Príroda

Psychomotorické,Informačné,
učebné

Využívať na pohyb rôzne pomôcky

Príroda

Sociálne

Obhajovať nenásilne vlastné stanovisko v prípade vzniku
konfliktu

Ja som

Učebné, komunikatívne

Vedieť sluchom rozlišovať jednotlivé hlásky v slove, ich
kvalitu a lokalizáciu

Ja som

Komunikatívne, kognitívne, sociálne

Uplatpovať spoluprácu v skupinovej hudobno – pohybovej
alebo hudobno - dramatickej hre

Ľudia

Komunikatívne,psychomotorické,
učebné

Zachovávať v skrinkách čistotu a poriadok, dávať si pozor na Ja som
odev

Učebné ,komunikatívne

Určovať rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine Ľudia

Sociálne,
komunikatívne

Prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú odlišnosť,
prijateľným spôsobom obhajovať svoje vlastné názory

Psychomotorické,osobnostné,učebné Modifikovať pohyb v zmenených / zimných / podmienkach
a problémových situáciách
Kognitívne, učebné

Zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe
pozorovania a zážitkov z prírody
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Ľudia

Príroda

Príroda

Psychomotorické,učebné,
komunikatívne

Experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatpovať ich
tvorivé variácie

Kultúra

Sociálne, komunikatívne

Zaujať pozitívne postoje k prírode v zime, starostlivosť o
prírodu

Príroda

Kognitívne, učebné

Poznať nebezpečenstvo ovplyvnené počasím, rozlíšiť
prírodné javy

Príroda

Psychomotorické, sociálne,
kognitívne

Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému
prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych
umeleckých výrazových prostriedkov

Príroda

Psychomotorické ,učebné,
osobnostné

Pohotovo reagovať na zmenu tempa hudobného sprievodu

Kultúra

Psychomotorické , učebné,
osobnostné

Uplatpovať tanečné prvky- cvalové poskoky, poskočný krok, Kultúra
otočky

Psychomotorické , kognitívne,
osobnostné

Experimentovanie s farbami – pokryť celú plochu
rozmanitými farbami

Kultúra

Kognitívne, učebné,
komunikatívne
Sociálne, kognitívne,
komunikatívne

Čítať kreslený príbeh a obrázkový seriál

Kultúra

Počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním príbehy
o zvieratkách, bájky

Kultúra

Kognitívne,
učebné

Vedieť sluchom rozlišovať jednotlivé hlásky v slove, ich
kvalitu a lokalizáciu

Ja som

Sociálne, psychomotorické
kognitívne
Kognitívne
učebné

Dodržať pravidlá hudobno – pohybových hier

Ľudia

Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré priestorové
geometrické tvary

Ľudia

Kognitívne, psychomotorické,
učebné

Na základe praktických skúseností poznať vlastnosti piesku,
kamepa, pôdy, ľadu, snehu, vody a vedieť ich správne
označiť, poznať ich význam

Príroda

Kognitívne
učebné, komunikatívne
Komunikatívne, učebné

Modelovať rôznymi technikami, s použitím snehu

Kultúra

Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia- zima

Príroda

41

Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti
- pohybové a relaxačné cvičenia
- grafomotorika
- EH Dni v týždni, Tanec vetra, Na obláčiky
- experimentovanie so snehom, ľadom
- námetové hry spojené so snehom
- počúvanie rozprávky: „O dvanástich mesiačikoch.“.
- vystrihovanie snehových vločiek
- nácvik piesne:“ Bim, bam.“.
- pripraviť vlastný kalendár z prác detí
- denné odkazy, pravidlá triedy
- práce v pracovných zošitoch
- hry so snehom

Učebné zdroje
- edukačnými hrami poznávame svet
- pracovné zošity
- kniha, obrázky, CD rozprávky O dvanástich mesiačikoch
- sánkovanie sa s rodičmi vo Valalikoch
- artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry so slovami
- odborná literatúra
- melodický hudobný nástroj
- penová stavebnica

Metódy
- praktickej činnosti, experimentovania, zážitkového učenia, práce s knihou,
- riešenie problémových úloh, výsledné produkty detí,
Pojmová mapa

Biela zima

Čo má škôlkar v skrinke

-rozprávať
-počúvať
-spievať
-pozorovať
-rozlišovať

Zimné športy

Snehuliak

-nakresliť
-rozprávať
-konštruovať
- skúšať
- opísať

-vymenovať
-napodobniť
-význam
- zostrojiť
- vystrihnúť
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Ako bolo na Vianoce

-pomenovať
-význam
-hry
-opísať
-nakresliť

FEBRUÁR– obsahový celok: Fašiangy
Čo nie je na
hranie

Fašiangový
karneval

FAŠIANGY

Šašo Jašo

Čarovné
vrecúško

Týždeň

Témy

Špecifické ciele (výkonové štandardy)

II/1

Čo nie je na hranie

Poznať, rozlíšiť, triediť čo nie je na hranie

II/2

Čarovné vrecúško

Vnímať a rozoznať, že hračky a predmety
sú z rôzneho materiálu

II/3

Šašo Jašo

Priradiť, triediť a usporiadať predmety
podľa určitých kritérií (farba, tvar,
veľkosť).

II/4

Fašiangový karneval

Vyjadriť náladu piesne a hudby
prirodzeným kultivovaným pohybom

Charakteristika obsahového celku: Fašiangy
Cieľom obsahového celku je podnecovať fantáziu, predstavivosť, posilpovať sebadôveru ľudí. Témou
tohto obsahového celku je aj Karneval – zameraný na poznanie ľudových tradícií v čase fašiangov,
výroba masiek a výzdoba. Vedieť sa vcítiť do rozprávkových bytostí. Témy - Čarovné vrecúško a Čo nie
je na hranie – deti spoznávali predmety, s ktorými prichádzajú do styku pomocou hmatu a sluchu a
určovali čo je na hranie a čo nie je.
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Február – obsahový celok: Fašiangy
Kompetencie

Špecifické ciele

Tem.okruh

Sociálne

Dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných

Ja som

Psychomotorické

Zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám- zvládnuť
skoky znožmo s prípravou na odraz , hmity podrepmo, zoskoky
z vyššej roviny

Ja som

Psychomotorické., sociálne. Zachovať v pracovných a technických činnostiach návyky poriadku a
čistoty

Ja som

Psychomotorické,
kognitívne

Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového
rôznymi technikami /strihať, lepiť, tvarovať/

Ja som

Psychomotorické

Znázorpovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci z pohybu
dlane a prstov-vlnovka, horný a dolný oblúk

Ja som

Psychomotorické

Kresliť uvoľnenou rukou plynulo a smelo

Ja som

Psychomotorické., učebné

Poznať, rozlíšiť, triediť čo nie je na hranie

Ľudia

Kognitívne ,

Rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva a poškodenia zdravia pri
zakázanej manipulácii s niektorými predmetmi

Ja som

Uplatpovať aktívnu slovnú zásobu – používať slová označujúce
predmety, javy a činnosti a rovnako slová vyjadrujúce predstavy,
myšlienky a city

Ja som

Kognitívne

Precvičovať schopnosť správneho dýchania pri reči, speve
a pohybových činnostiach

Ja som

Komunikatívne ,

Vyslovovať správne hlásky a hláskové skupiny- správne klásť slovný
a vetný prízvuk v prirodzených rečových situáciách

Ja som

Psychomotorické, sociálne,

Stvárniť hudobno – dramaticky textovú časť hry – zladiť pohybovú
a textovú stránku

Ľudia

Kognitívne,
psychomotorické., učebné

Uplatpovať individuálne farebné videnie, uplatpovať farebnú
rozmanitosť vo výtvarných, pracovných a technických produktoch

Ľudia

Kognitívne, učebné

Určovať rozdielne alebo rovnaké množstvo predmetov – pochopiť
a používať slová aspop jeden, všetky, každý, niektorý

Ľudia

Kognitívne, učebné.

Triediť predmety podľa vopred určených vlastností

Ľudia

Psychomotorické ,

Ľudia

Kognitívne, učebné

Zostavovať z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek
a geometrických tvarov obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy
a slovných inštrukcií

Sociálne

Rozdeliť sa, obdarovať niekoho, pomôcť inému

Ľudia

učebné
Komunikatívne,
učebné

kognitívne
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Hodnotiť a rozlišovať pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti
ľudí na základe reálnych a fiktívnych situácií

Ľudia

Psychomotorické

Pohybovať sa v rôznom prostredí bez strachu a zábran

Príroda

Kognitívne, učebné

Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré priestorové
geometrické tvary

Ľudia

Sociálne, kognitívne

Priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa kritérií ( farba, tvar,
veľkosť)

Ľudia

Psychomotorické, sociálne,

Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným a kultivovaným
pohybom

Kultúra

Kognitívne,

Vnímať a rozoznať, že hračky a predmety sú z rôzneho materiálu,
ktorý má rôzny povrch, tvar, farbu, veľkosť

Kultúra

Kresliť, maľovať, modelovať, plošne a priestorovo zobrazovať ľudskú
a zvieraciu postavu

Kultúra

Kultúra

poznávacie

Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv fašiangov, maškarného plesu,
vrátane udržiavania ľudových tradícií, rešpektovanie spoločenských
pravidiel

Psychomotorické, sociálne,
kognitívne

Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity,
dojmy , zážitky z osláv

Kultúra

Sociálne, učebné

Spievať s radosťou a primerane charakteru detskej piesni s rôznou
tematikou

Kultúra

Sociálne ,
kognitívne

učebné
Kognitívne, učebné,
sociálne
Sociálne, kognitívne

Psychomotorické,kognitívne Experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatpovať ich tvorivé
variácie

Kultúra

Psychomotorické, sociálne,

Tvoriť s využitím fantázie kompozičné celky

Kultúra

Komunikačné, učebné

Opísať rôzne druhy remeselníckej práce, hodnotiť jej význam,
výsledky

Ľudia

Komunikatívne,

Správne pomenovať predmety dennej potreby, s ktorými
prichádzajú do styku, poznať ich vlastnosti a účel

Kultúra

Vnímať s citovým zaangažovaním bábkové divadlo a iné detské
divadlo

Kultúra

učebné
Kognitívne
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Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti
- pohybové a relaxačné cvičenia
- grafomotirika
- pojmová mapa predmety v triede
- hudobno-pohybové hry, hry na telo
- rozprávkové kráľovstvo – voľná reprodukcia
- pečenie šišiek Fašiangy, príprava Karnevalu
- pravidlá triedy, denný odkaz
- kresliť ľudskú postavu
- obrázkové čítanie Koho má dedko v chlieviku
- námetové, konštruktívne, dramatické a didaktické hry
- rozlišovanie predmetov pomocou hmatu a sluchu
- manipulácia s predmetmi
- nácvik piesne Fašiangy Turice, Karnevalová
- zhotovovanie škrabošiek, tvorenie karnevalových masiek
Učebné zdroje
- pracovné zošity, pojmová mapa
- výzdoby ku Karnevalu, masky
- nožnice, lepidlo, výtvarný materiál
- cesto, olej, panvica
- detské centrá aktivít
- detské hudobné nástroje
- knihy o zvieratách a obrázky
- premietanie rozprávky O siedmich kozliatkach
Metódy
- pozorovania, počúvania, situačná, opisu, rozhovoru, riešenie problémových úloh, prjektové
učenie, pracovné listy, pracovné zošity, produkty detí, záznamy pedagogickej diagnostiky,
manipulácia s predmetmi, metódy zážitkového učenia
Pojmová mapa

Fašiangy

Fašiangový karneval

-rozprávať
-počúvať
-spievať
-pozorovať
-opísať
-tancovať
-rozlišovať

Šašo jašo

Čarovné vrecúško

-nakresliť
-rozprávať
-konštruovať
- strihať
- tvoriť
- lepiť

-vymenovať
-napodobniť
-význam
- skladať
- rozprávať
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Čo nie je na hranie

-pomenovať
-význam
-hry
- počúvať
-roztriediť

MAREC - obsahový celok : Doprava, Marec mesiac knihy
Dopravné
prostriedky
Jarné
kvety

DOPRAVA, MAREC
MESIAC KNIHY
Bezpečne
na ceste

Kniha je môj
priateľ

Príroda sa
zobudila

Týždeň

Témy

Špecifické ciele (výkonové štandardy)

III/1

Dopravné prostriedky

Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť
dopravné prostriedky podľa miesta
pohybu.

III/2

Bezpečne na ceste

Zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel
cestnej premávky.

III/3

Kniha je môj priateľ

Prejaviť záujem o knihy, orientovať sa v
knihách

III/4

Príroda sa zobudila

Rozlíšiť podľa typických znakov ročné
obdobie

III/5

Jarné kvety

Poznať, opísať a rozlíšiť niektoré jarné
kvety.

Charakteristika obsahového celku: Doprava, Marec mesiac knihy
V tomto obsahovom celku sme objavovali zmeny v prírode, ktoré sú spojené s príchodom jari. Na
vychádzkach, v detských časopisoch, encyklopédiách a prostredníctvom informačných technológií
sme pozorovali prírodu – príroda sa zobudila a prvé jarné kvety. Ďalšou témou v tomto celku je
Doprava – táto téma je zameraná na bezpečné správanie sa na cestách pri spoločných vychádzkach
a v cestnej premávke. Marec mesiac knihy - téma je zameraná na spoznávanie kníh, knižnice,
kníhkupectva, utváranie pozitívneho vzťahu ku knihe, k čítaniu – predčitateľskej gramotnosti.
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Marec – obsahový celok: Doprava, marec mesiac knihy

Kompetencie

Špecifické ciele

Tem.okruh

Psychomotorické

Napodobpovať pohyb v rôznych polohách – vedieť liezť v podpore drepmo po
rovine a po zvýšenej rovine

Ja som

Psychomotorické

Zvládnuť plazenie na bruchu i na chrbte pod prekážkou, zvládnuť vyliezanie
a zliezanie po rebríku

Ja som

Psychomotorické

Hádzať predmety na cieľ oboma rukami , hádzať do diaľky horným oblúkom

Ja som

Psychomotorické

Krátka výrdž v stoji na jednej nohe, váha v predklone

Ja som

Psychomotorické
kognitívne

Zvládnuť sebaobslužné činnosti a návyky správneho stolovania

Ja som

Psychomotorické

Sedieť správne pri kreslení na stole, dodržiavať sklon papiera, využívať
koordináciu zraku a ruky, primeraná intenzitu tlaku ceruzky na podložku

Ja som

Kognitívne

Zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky vzhľadom na
bezpečnosť

Ja som

Sociálne

Rozhodovať sa pre určitú činnosť

Ja som

Kognitívne,
sociálne,

Poznať základné dopravné značky, riadiť sa podľa nich

Ja som

Kognitívne,
komunikatívne

Počúvať s porozumením, uplatniť slovnú zásobu vzhľadom na obsahový
kontext, zmysluplne rozprávať

Ja som

Psychomotorické, Stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť hry, spolupráca v skupine
sociálne,

Ľudia

Psychomotorické, Vykonávať jednoduché operácie v číselnom rade 1-10,na základe pozorovania
utvoriť číselný rad
učebné

Ľudia

Kognitívne

Chápať a správne používať slová, v, na, nad, za, vedľa, medzi, naproti, hore,
dolu, vysoko, nízko, blízko, ďaleko, vnútri, vonku, vpredu, vzadu

Ľudia

Psychomotorické, Zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia
kognitívne

Príroda

Kognitívne,
učebné

Určiť niektoré pozorovateľné spojitosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou

Príroda

Kognitívne,
učebné
Kognitívne,
učebné

Poznať, opísať a rozlíšiť niektoré jarné kvety

Príroda

Uvedomiť si a vedieť zdôvodniť význam starostlivosti o rastliny

Príroda
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Kognitívne,
učebné

Poznať, rozlíšiť a opísať stromy a kríky, zdôvodniť ich odlišnosť, vedieť
pomenovať časti rastlín: korep, stonka, list kvet., korep, kmep, koruna

Príroda

Učebné,
komuikatívne

Vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé

Príroda

Kognitívne,
učebné

Poznať a rozlíšiť zložky živej a neživej prírody

Príroda

Sociálne

Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť –pohoria, krasy

Príroda

Kognitívne

Prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, orientovať sa v knihách

Kultúra

Sociálne

Vnímať s citovým zaangažovaním bábkové divadlo a iné detské divadlo

Kultúra

Sociálne

Počúvať s porozumením a cit, zaangažovaním rozprávky a príbehy

Kultúra

Komunikatívne,
sociálne,
psychomotorické
Komunikatívne

Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity a dojmy
z rozprávok, príbehov a divadla

Kultúra

Čítať kreslený príbeh a obrázkový seriál

Kultúra

Komunikatívne,
kognitívne,
učebné
Komunikatívne,
učebné

Rozlišovať niektoré rastliny , triediť ich na záhradné, lúčne, lesné , izbové,
poznať niektoré liečivé rastliny

Príroda

Vedieť popísať rozdiel medzi ihličnatým a listnatým stromom, niektoré vedieť
pomenovať

Príroda

Kognitívne,
sociálne,
komunikatívne
Komunikatívne,
kognitívne

Počúvať s porozumením- vnímať čítanie na pokračovanie, rozoznať postavy,
ich charakterové vlastnosti, určiť kladné a záporné postavy

Kultúra

Prezerať a oboznamovať sa s umelecko – náučnou literatúrou, orientovať sa
v nej, hľadať v nej poučenie a inšpiráciu

Kultúra

Komunikatívne,
učebné
Kognitívne,
učebné
Sociálne,
komunikatívne

Rozlišovať v rozprávkach o zvieratách dobro a zlo, porozprávať príbeh

Kultúra

Poznať, opísať a rozlíšiť niektoré jarné kvety

Príroda

Uvedomiť si nebezpečenstvo niektorých miest v prírode – utopenie v rieke,
zasypanie pieskom, snehom, pád na ľade

Príroda

Komunikatívne,
učebné, sociálne

Poznať nebezpečie ohpa, rozlíšiť dva významy- užitočnosť a škodlivosť,
ochrana pred požiarom, zásady správania sa

Príroda

Kognitívne

Prechádzať bezpečne cez cestu pod vedením starších osôb

Ja som

Psychomotorické
sociálne

Tematicky kresliť zážitky zo života, prírody, z počúvania rozprávky, pokúsiť sa
o ilustráciu rozprávky

Kultúra

Psychomotorické
učebné

Pri vytváraní priestorových celkov používať spájanie rôznorodých materiálov
s uplatnením estetických kritérií /piesok, vetvičky, hlina, ihličie.../

Kultúra
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Kognitívne

Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu

Ľudia

Učebné

Poznať život rastlín a živočíchov okolo potokov, riek a rybníkov, vedieť
niektoré pomenovať a poznávať základné vzťahy a súvislosti medzi nimi

Príroda

Rozšírené osnovy
Výkonové štandardy
Špecifické ciele

Kompetencie

Dopravná
výchova –
výchova
k bezpečnosti
v cestnej
premávke

Tematický
okruh

Psychomotorické,
komunikatívne

Utvárať zásady bezpečného správania sa v cestnej
premávke, chodcu, cyklistu, korčuliara, kolobežkára...

Ja som

Kognitívna, učebné,
komunikatívne,
osobnostné,
informačné, sociálne
Kognitívna, učebné,
komunikatívne

Získavať poznatky o význame integrovaného
záchranného systému ( hasiči, rýchla zdravotná pomoc,
polícia ) – linka č. 112

Ja som

Získať poznatky o význame policajtov pre bezpečnú
a plynulú prevádzku.

Ja som

Kognitívna, učebné,
komunikatívne

Zvládať základnú údržbu kolobežky, bicykla, trojkolky,
bŕzd...

Ľudia

Kognitívna, učebné,
komunikatívne

Vykonávanie chôdze, jazdy na kolobežkách,, na bicykli,
trojkolkách a pod.

Ja som

Kognitívna, učebné,
komunikatívne

Využívať vhodné grafické a výtvarné prostriedky, plochy Ja som
na stvárnenie zážitkov – „Detský vodičák“ s CVČ

Kognitívna, učebné,
komunikatívne

Zdôvodpovať používania a využívania reflexných
ochranných prvkov – Dopravná vesta

Ja som

Kognitívna, učebné,
komunikatívne,
informačné,
psychomotorické,

Využívať detské edukačné programy na riešenie
učebných praktických problémov – pravidlá cestnej
premávky.

Ja som

Kognitívna, učebné,
Vyjadriť ústnym, grafickým, pohybovým, hudobným,
komunikatívne,
osobnostné,sociálne, výtvarným a iným prejavom – riešenie dopravných
situácií. Projekt – Bezpečná škôlka
psychomotorické
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Kultúra

Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti
- pohybové a relaxačné cvičenia
- grafomotorika
- návšteva knižnice
- účasť na divadelnom predstavení
- účasť na prehliadke prednese poézie a prózy
- nácvik básní a piesní s jarnou tematikou
- čítanie a práca s obrázkovým čítaním
- príprava vlastnej knihy, maľovať jarné kvety, jarnú prírodu
- využiť záhradky a bylinnú špirálu pri určovaní a poznávaní jarných kveto
Učebné zdroje
- lavička, rebrík, prekážky
- encyklopédie, knihy o kvetoch, obrázky
- priame pozorovanie v prírode, na vychádzke
- bezpečnosť na cestách - hra na dopravnom ihrisku
- kniha Hry a riekanky, maľované čítanie
- výtvarný a pracovný materiál
- pracovné zošity, pracovné listy
Metódy
- rozhovoru, brainstorming, práca s knihou, praktická, výskumná, opisu, tvorivú dramatiku
Pojmová mapa

Doprava, Marec
mesiac knihy
Jarné kvety

-rozprávať
-počúvať
-spievať
-pozorovať
- kresliť
- strihať
-rozlišovať

Príroda sa zobudila

Bezpečne na ceste

-nakresliť
-rozprávať
-konštruovať
- opísať
- pozorovať

-vymenovať
-napodobniť
-význam
- zostrojovať
-kolobežkovanie
- chôdza
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Dopravné prostriedky

-pomenovať
-význam
-hry
- zostrojovať
- lepiť
- vystrihovať

Apríl - obsahový celok : Jar k nám letí

MMMMMM
Moja rodná
M
vlasť, dedina
a mesto

Hospodárske
zvieratá

JAR K NÁM LETÍ

Zvieratá a
mláďatá

Maľované
vajíčko

Týždeň

Témy

Špecifické ciele (výkonové štandardy)

IV/1

Hospodárske zvieratá

Poznať a rozlíšiť hospodárske zvieratá

IV/2

Zvieratá a mláďatá

Poznať, rozlíšiť zvieratá a ich mláďatá

IV/3

Maľované vajíčko

Zapojiť sa aktívne do osláv Veľkej noci

IV/4

Moja rodná vlasť

Vedieť, že naša vlasť je Slovenská
republika a hlavným mestom je Bratislava

Charakteristika obsahového celku: Jar k nám letí
V tomto obsahovom celku sme sa zamerali na rozvoj poznania a objavovanie prírodného prostredia,
v ktorom žijú zvieratá a ich mláďatá, hospodárske zvieratá. Cieľom ďalšej témy bolo deťom priblížiť
domov, svoju dedinu, kde sa cítime najlepšie. Domov znamená nielen dom, byt, ale predovšetkým
ľudia s ktorými žijeme – rodičia a súrodenci. Domov je aj mesto, dedina a vlasť.
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Jar – obsahový celok: Jar k nám letí
Kompetencie

Špecifické ciele

Tem.okruh

Psychomotorické

Prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú lateralitu

Ja som

Psychomotorické,

Poznať názvy základných polôh, postojov a pohybov, zaujať rôzne postavenia
podľa pokynov

Ja som

Psychomotorické

Zvládnuť beh za vedúcim dieťaťom, meniť smer behu, dobre sa orientovať v
priestore

Ja som

Sociálne,

Zvládnuť sebaobslužné činnosti a návyky správneho stolovania

Ja som

Psychomotorické

Zachovať v pracovných a technických činnostiach návyky poriadku a čistoty

Ja som

Psychomotorické

Zhotovovať výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového rôznymi
technikami, uplatpovať pri tom technickú tvorivosť

Ja som

Psychomotorické

Zhotovovať výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho materiálu

Ja som

Kognitívne,
učebné,
komunikatívne
Sociálne

Vedieť, že naša vlasť je Slovenská republika, hlavným mestom Bratislava

Kultúra

Komunikovať prijateľným spôsobom, uplatpovať a rešpektovať návyky
kultúrneho správania a spoločenských pravidiel

Ja som

Psychomotorické

Zladiť pohybovú a hudobnú stránku hudobno - pohybových hier

Ľudia

Učebné

Uplatoovať na základe vlastného pozorovania farebnú rozmanitosť vo
výtvarných, pracovných a technických činnostiach

Ľudia

Učebné

Poznať, rozlíšiť, priradiť , triediť a určiť niektoré priestorové geometrické
tvary

Ľudia

Učebné ,
komunikatívne

Reagovať slovne na jednoduché otázky viacslovnou odpoveďou
a jednoduchými vetnými konštrukciami

Ľudia

Psychomotorické

Využívať na pohyb rôzne pomôcky, zvládnuť na elementárnej úrovni
špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti

Príroda

Učebné

Určiť pozorovateľné spojitosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou

Príroda

Učebné,
komunikatívne

Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho a sprostredkovaného pozorovania Príroda
niektoré domáce, lesné zvieratá a vtáky , ich mláďatá

Učebné

Zdôvodniť úžitok niektorých domácich zvierat, ich typické znaky, stavbu tela,
spôsob života, starostlivosť o mláďatá

učebné

psychomotorické
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Príroda

Učebné

Poznať rozdiely medzi lesnými, domácimi zvieratami a vtákmi

Príroda

Kognitívne

Zaujať postoj k domovu a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych umeleckých
výrazových prostriedkov

Ja som

Učebné,
komunikatívne

Reagovať slovne na jednoduché otázky viacslovnou odpoveďou
a jednoduchými vetnými konštrukciami

Ľudia

Kognitívne

Poznať niektoré miestne a štátne symboly

Kultúra

Psychomotorické

Využívať na pohyb rôzne pomôcky, zvládnuť na elementárnej úrovni
špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti

Ľudia

Psychomotorické

Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom,
uplatpovať tanečné prvky

Kultúra

Učebné ,
psychomotorické

Orientovať sa v časových vzťahoch roka – ročné obdobia – spájať ich so
sviatkami

Kultúra

Učebné

Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských udalostí vrátane Kultúra
udržiavania ľudových tradícií

Učebné,
sociálne
Psychomotorické

Spievať v rozsahu kvinty relatívne intonačne čisto, vyjadriť charakter piesne
Kultúra
hrou na detských hudobných nástrojoch
Kresliť, maľovať a modelovať , plošne a priestorovo zobraziť zvieraciu postavu Kultúra

Psychomotorické

Kombinovať textil s iným materiálom pri zhotovovaní trojrozmerných
predmetov a tvarov

Ja som

Sociálne

Sústredene a citlivo si vypočuť básep s rôznou tematikou, citlivo na pu
reagovať

Kultúra

Sociálne,
komunikatívne
Sociálne,
komunikatívne
Sociálne,
komunikatívne
Učebné

Citlivo vnímať rozprávky a príbehy o zvieratách a prírode, a na základe tohto
citového prežívania si utvárať pozitívny vzťah k prírode
Samostatne reprodukovať a dramatizovať rozprávku o zvieratách, vcítiť sa do
situácie rozprávkových postáv
Citlivo vnímať bájky, intuitívne pochopiť ich morálne ponaučenie , postupne
sa pokúsiť jednoducho mravne hodnotiť konanie zvierat v bájkach slovami
Poznať, rozlíšiť a pomenovať základné farby, všetky farby a ich odtiene

Ľudia

Učebné

Komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami v štátnom – slovenskom
jazyku

Ľudia

Kognitívne

Poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z dotýkania sa neznámych zvierat

Príroda

Učebné

Vyjadriť rôznymi umeleckými prostriedkami vlastné predstavy o Zemi, kto na
nej býva, ak sa máme správať aby sme našu Zem chránili a pod.

Príroda

Kognitívne

Zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši

Príroda
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Kultúra
Kultúra
Ľudia

Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti
- pohybové a relaxačné cvičenia
- grafomotorika, pracovné zošity
- maľovanie našej Zeme, z príležitosti Dpa Zeme
- návšteva planetária
- účasť na prehliadke spevu detí
- účasť na viacboji všestrannosti
- celodenný výlet do okolia MŠ
- hra s pexesom domáce zvieratá
- edukačné programy – domáce zvieratá a ich mláďatá
- prezeranie a „čítanie“ z encyklopédií
- plošné a priestorové zostrojovanie a konštruovanie hospodárskeho dvora
- počúvanie inštrumentálnych skladieb so zvukmi domácich zvierat
- čítanie príbehu „Na tom našom dvore“
- exkurzia na hospodársky dvor
- doplnenie herbáru
Učebné zdroje
- relaxačná hudba
- výtvarný, pracovný a odpadový materiál
- glóbusy, mapy, atlasy , obrázkové mapy
- encyklopédie, knihy o vesmíre a našej planéte
- knihy o zvieratkách
- edukačné programy , pracovné zošity
- makety domácich zvierat a ich mláďat,
- čiapky domácich zvierat a hospodárskych,
- didaktické pomôcky a hry
- literatúra edukačnými hrami spoznávame svet

Metódy
- pozorovania, opisu, priameho kontaktu, projektového učenia, rozhovoru, situačná, riešenia
problémových úloh, pracovné listy, produkty detí, pracovné zošity
Pojmová mapa

Jar k nám letí

Moja rodná vlasť,
dedina a mesto

Maľované vajíčko

-rozprávať
-počúvať
-spievať
-pozorovať
-rozlišovať

-nakresliť
-rozprávať
-konštruovať
- strihať
-maľovať

Zvieratá a ich mláďatá

-vymenovať
-napodobniť
-význam
- pozorovať
- určovať
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Hospodárske zvieratá

-pomenovať
-význam
-hry
- kresliť
- zostrojovať

Máj - obsahový celok : Rodina
Moja
rodina

RODINA

Ochorel
nám
medvedík

Dep matiek
Ľudské telo

Týždeň

Témy

Špecifické ciele (výkonové štandardy)

V/1

Moja rodina

Rozlíšiť a pomenovať členov rodiny
a vedieť zaujať postoj k novonarodenému
členovi rodiny

V/2

Dep matiek

Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv Dpa
matiek

V/3

Ľudské telo

Jednoduchým spôsobom opísať funkcie
častí ľudského tela a vnímať niektoré
životne dôležité orgány.

V/4

Ochorel nám medvedík

Rozlíšiť a jednoduchým spôsobom
intuitívne opísať stav zdravia a choroby

Charakteristika obsahového celku: Rodina
Tento obsahový celok je zameraný na porozumenie a pochopenie štruktúry v rodine, funkcie rodičov
s dôrazom na úlohu mamičky – Dep matiek. Vyjadriť svoje pocity a skúsenosti o živote v rodine, ako
aj rozvíjanie citových vzťahov medzi deťmi a dospelými. Starostlivosť o svoje telo budeme objaspovať
v ďalšej téme - poznanie vlastného tela a dôležitých životných orgánoch. Cieľom detí bude objavovať
a kontrolovať vlastné telo, jeho kapacitu, možnosti, prvú pomoc, prevenciu chorôb a zranení.
Budeme upevpovať stravovacie návyky, trávenie v ľudskom tele, konzumácia jednotlivých potravín,
vitamínov ako aj iných dôležitých činností pre zdravý rast človeka. Cieľom je viesť deti k poznaniu
života človeka, rozširovanie kompetencií prostredníctvom činností a vytváraním podmienok na
objavovanie a poznávanie funkcií ľudského tela.
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Máj – obsahový celok: Rodina

Kompetencie

Špecifické ciele

Tem.okruh

Psychomotorické

Zvládnuť skoky znožmo s prípravou na odraz, zoskoky z vyššej roviny na
mäkkú podložku, poskoky v drepe

Ja som

Psychomotorické

Zvládnuť vyliezanie a zliezanie na primerané prekážky

Ja som

Psychomotorické

Hádzať do diaľky horným oblúkom , hádzať na cieľ

Ja som

Psychomotorické

Prevaľovanie z boka na bok, kolíska bez dopomoci

Ja som

Psychomotorické

Držať správne grafický materiál, používať primeranú intenzitu tlaku na
podložku, kresliť uvoľnenou rukou , plynulo a smelo

Ja som

Kognitívne, učebné

Privolať pomoc dospelého v krízových situáciách, v ktorých je ohrozené jeho
zdravie, prípadne zdravie iných

Ja som

Sociálne

Uvedomovať si a uplatpovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so
zreteľom na jedinečnosť iných detí v skupine

Ja som

Sociálne

Uplatpovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania a spoločenských
pravidiel

Ja som

Učebné

Uplatpovať spisovnú podobu slovenského jazyka

Ja som

Kognit, sociálne

Používať synonymá, antonymá a homonymá, vytvárať rýmy

Ja som

Kognitívne,psychom Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv

Kultúra

Kognitívne

Určiť na základe viaczmyslového vnímania časti tela a jednoduchým
spôsobom opísať ich funkciu

Ja som

Kognitívne

Vnímať a určiť viacerými zmyslami niektoré životne dôležité orgány ( srdce,
pľúca, mozog , atď.)

Ja som

Kognitívne,
psychomotorické

Prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu a vyjadriť ich prostredníctvom
rôznych výrazových prostriedkov

Ja som

Kognitívne

Zaujať postoj k členom rodiny, vrátane novonarodeného člena rodiny,
a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov

Ja som

Kognitívne,
psychomotorické
Kognitívne,
Sociálne

Aplikovať poznatky o svojom tele pri zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy Ja som
Rozlíšiť a jednoduchým spôsobom intuitívne opísať stav zdravia a stav
choroby

Ja som

Kognitívne,
psychomotorické

Dodržať zásady ochrany zdravia, zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu
i k zdraviu iných a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych umeleckých
výrazových prostriedkov

Ja som
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Psychomotorické

Uplatoovať získané pohybové schopnosti v pohybovej improvizácii podľa
hudby

Kultúra

Učebné

Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity a dojmy
z pozorovania sveta

Kultúra

Sociálne

Uplatpovať tvorivosť v hre , vedieť spolupracovať v skupinovej hre

Kultúra

Sociál, učebné

Rytmizovať detské riekanky hrou na tele a prostredníctvom orffových
nástrojov

Kultúra

Sociálne, učebné

Počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú Kultúra
poéziu, bábkové divadlo

Sociálna

Čítať kreslený príbeh a obrázkový materiál, písať obrázkový list

Kultúra

Kognitívne, učebné, Uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu s neznámymi osobami, ( odmietnuť
sladkosť od neznámych osôb, vnímať to ako nebezpečenstvo ohrozenia
psychomotoriké
zdravia )

Ja som

Kognitívna, učebné

Slnko – slnečné žiarenie, jeho význam pre život na Zemi

Príroda

Kognitívne, učebné

Rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva a poškodenia zdravia pri zakázanej
manipulácii s niektorými predmetmi, napr. s ostrými, zápalkami, liekmi,
chemikáliami, čistiacimi prostriedkami, elektrospotrebičmi, ale aj
neznámymi prírodninami

Ja som

Kognitívne, učebné, Poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé potraviny
psychomotorické

Ja som

Sociálne, učebné ,
osobnostné,
základy kritického
myslenia

Zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným
postihnutím, starým ľudom, multikultúrnej a socioekonomickej rozmanitosti
ľudstva

Ľudia

Psychomotorické,
učebné, kognitívne

Rozlišovať a pomenovať druhy potravín, ktoré sú zdravé a prinášajú úžitok,
a ktoré zdraviu škodia , ich pôvod

Ja som

Učebné , sociálne

Rozlišovať a hodnotiť pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti ľudí na
základe reálnych i fiktívnych situácií

Ľudia

Učebné, kognitívne

Poznávať starostlivosť matky o bábätko, utvárať si elementárnu predstavu
o narodení dieťaťa

Ja som

Sociálne

Uvedomiť si a oceniť hodnotu lásky rodičov k dieťaťu

Ja som

Učebné,
psychomotorické

Pri počúvaní uspávaniek upevpovať pocit istoty a bezpečia , využiť ju v hre,
dramatizácii a tvorivej hre

Kultúra

Učebné,
Sociálne

Správne klásť slovný a vetný prízvuk, správna výslovnosť, intonácia, hlasitosť
reči a tempo

Kultúra

sociálne
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Kognitívne

V konkrétnych činnostiach určovať počty objektov v situáciách keď jeden
objekt k daným objektom pribudol, alebo ubudol

Ľudia

Kognitívne

Rozkladať súbor na skupiny predmetov a určovať počet ich prvkov, potom
skupiny opäť zjednotiť

Ľudia

Kognitívne

Uskutočniť pokus klíčenie semien a overiť si rast rastlín na svetle a v tme.
Poznávať význam rastlín pre život človeka

Príroda

Kognitívne

Postupne rozlišovať pravú a ľavú stranu vzhľadom na vlastnú osobu

Ja som

Rozšírené osnovy
Výkonové štandardy
Špecifické ciele

Kompetencie

Ochrana
života a
zdravia
Zdravý
zdravotný
štýl

Tematický
okruh

Psychomotorické,

Dodržať zásady zdravia

Ja som

osobnostné, sociálne

Možnosti poškodenia zdravia

Psychomotorické,

Cvičiť začiatky korčulovania

Psychomotorické,

Precvičovať si hry vo vode s potápaním
a vydychovaním do vody

Psychomotorické,

Cvičiť počiatky splývania, kraulovania nohami,
pohyby pažami a nohami v štýle znak a prsia.

Ja som

Psychomotorické,

Zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho okolia

Príroda

Kognitívne, osobnostné,
sociálne, psychomotorické

Upozorpovať na možné riziká pri vzniku živelných
pohrôm a ekologických havárií.

Príroda

Ja som

Kognitívne,
Rozvíjať návyky správnej hygieny, zdravého
osobnostné,psychomotorické životného štýlu.

Ja som

Kognitívne, osobnostné,
psychomotorické

Evička nám ochorela – chrániť si svoje zdravie

Ja som

Kognitívne,
psychomotorické,

Správne ošetrovanie chrupu –„ Moje zúbky „ukážka za pomoci stomatológa.

Ja som

osobnostné
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Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti
- pohybové a relaxačné cvičenia, turistická vychádzka ku studničkám
- grafomotorické cvičenia
- kreslenie, maľovanie, zostrojovanie, nalepovanie – darček pre mamičku
- akadémia ku Dpu matiek
- účasť na viacboji všestrannosti
- návšteva ZUŠ – výchovný koncert
- hudobno-pohybové hry s jarnou tematikou
- nácvik piesní: Mama, Veľmi ťa ľúbim mama
- edukačné programy
- tvorba knihy – Poznaj svoje telo
- dramatizácia rozprávky: Koza rohatá
- počúvanie rozprávky O fialke čo nevopala
- vychádzka na lúku
- didaktické pomôcky – vitamíny,
- hry s puzzle: pracovné činnosti

Učebné zdroje
- magnetofón, kazety, CD
- pracovné listy
- zborník piesní a básní z príležitosti Dpa matiek, kniha rozprávok
- výtvarný, pracovný, technický a odpadový materiál – darček pre mamičku
- pexeso, puzzle
- rôznofarebné geometrické tvary
- hudobný nástroj
- didaktické pomôcky, penová stavebnica
- obrázkovo-pojmová mapa ľudské telo
Metódy
- počúvania, pozorovania, opisu, pracovné listy, pracovné zošity, rozprávania, práce s knihou,
kooperatívne učenie
Pojmová mapa

Rodina

Ochorel nám medvedík

-rozprávať
-počúvať
-spievať
-pozorovať
-ošetrovať

Ľudské telo

Deň matiek

-nakresliť
-rozprávať
-konštruovať
- strihať
- opísať

-vymenovať
-napodobniť
-význam
- zostrojovať
- lepiť
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Moja rodina

-pomenovať
-význam
-hry
- opísať
- rozprávať

Jún - obsahový celok : Leto

Hráme sa
na školu

Chrobáčiky
na lúke

LETO

Lúčne kvety
a liečivé rastliny

Vopavé leto

Zvieratká v
ZOO

Týždeň

Témy

Špecifické ciele (výkonové štandardy)

VI/1

Chrobáčiky na lúke

Poznať, rozlíšiť a určiť na základe
priameho pozorovania niektoré voľné
žijúce živočíchy (hmyz).

VI/2

Lúčne kvety a liečivé rastliny

Poznať, opísať lúčne kvety a liečivé
rastliny.

VI/3

Zvieratá v ZOO

Poznať, rozlíšiť a určiť na základe
sprostredkovaného pozorovania niektoré
exotické zvieratá.

VI/4

Vopavé leto

Rozlíšiť podľa typických znakov ročné
obdobie.

VI/5

Hráme sa na školu

Reagovať slovne na jednoduché otázky
viacslovnou odpoveďou.

Charakteristika obsahového celku: Leto
Obsahový celok je zameraný na lúčne kvety, chrobáčiky na lúke, zvieratká v ZOO, vopavé leto
a hráme sa na školu – témy sú zamerané na prírodu a jej ochranu. Cieľom je viesť deti
k ekologickému mysleniu a konaniu na základe vlastných zážitkov a skúseností. Učiť deti vnímať
a identifikovať charakteristické znaky letnej prírody. Deti budú získavať elementárne poznatky
o chrobáčikoch, ktoré budú vidieť na lúke a v knihách. Formou komunikácie, edukačných aktivít budú
prezentovať vlastné myšlienky, skúseností a zážitky z tohto ročného obdobia.
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Jún – obsahový celok: Leto
Kompetencie

Špecifické ciele

Tem.celok

Psychomotorické Zvládnuť štart zo stoja, z rôznych postojov a polôh

Ja som

Psychomotorické Skákať do diaľky z miesta i s rozbehom, preskakovať nízke prekážky v chôdzi

Ja som

Psychomotorické Kotúľ vpred bez dopomoci, stojka na lopatkách s oporou paže/sviečka/

Ja som

Psychomotorické Striedať tanečnú chôdzu a beh podľa hudby, vyjadrovať zmeny melódie

Kultúra

Psychomotorické Zvládnuť sebaobslužné činnosti –obliekať sa, obúvať, umývať sa, čistiť zuby,
a návyky správneho kultúrneho stolovania

Ja som

Psychomotorické Zhotovovať výtvory z rôzneho materiálu, kombinovať materiály, podľa
predstáv, vlastnej fantázie aj predlohy

Ja som

Psychomotorické Kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo, využívať koordináciu zraku a ruky,
držať správne grafický materiál

Ja som

Učebné ,
kognitívne
Sociálne
Učebné,
kognitívne

Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho pozorovania voľne žijúce živočíchy (
hmyz )

Príroda

Poznať, opísať lúčne kvety a liečivé rastliny

Príroda

Sociálne

Komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť
pocity, komunikovať bez bariér a predsudkov

Ja som

Sociálne

Uplatpovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania a spoločenských
pravidiel

Ja som

Sociálne

Nadväzovať verbálny a neverbálny kontakt s deťmi a dospelými

Ja som

Učebné

Vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky a hláskové skupiny, sluchom
lokalizovať jednotlivé hlásky

Ja som

Učebné

Triediť a usporiadať predmety podľa daných kritérií

Ľudia

Učebné

Priradiť číslo k danému počtu predmetov

Ľudia

Učebné

Pomenovať a určiť niektoré rovinné a priestorové geometrické tvary

Ľudia

Hodnotiť a rozlišovať pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti ľudí na
základe reálnych i fiktívnych situácií
Psychomotorické Zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného prostredia

Ľudia

Učebné,
kognitívne

Príroda

Sociálne

Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho a sprostredkovaného pozorovania
niektoré druhy hmyzu, poznať nebezpečenstvo z dotýkania sa neznámych
zvierat
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Príroda

Učebné

Poznať, rozlíšiť a určiť na základe sprostredkovaného pozorovania, priameho –
zážitky zo ZOO niektoré exotické zvieratá, spôsob života a miesto ich výskytu

Príroda

Sociálne

Zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši

Príroda

Sociálne

Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu, rozprávať zážitky Príroda
a dojmy zo starostlivosti o prírodu

Psychomotorické V pohybovej improvizácii využívať a uplatpovať tanečné prvky – cvalové
poskoky, poskočný krok, otočky, úklony
Učebné

Kultúra

Učebné ,
kognitívne

Orientovať sa v časových vzťahoch jedného roka, týždpa v spojení
s konkrétnymi činnosťami, sviatkami

Kultúra

Učebné,
kognitívne

Rozlíšiť časové vzťahy – teraz, dnes, zajtra, včera

Kultúra

Sociálne, učebné Použiť v hrách riekanky, vyčítanky s rôznou tematikou

Kultúra

Učebné

Poznať život rastlín a živočíchov okolo vodných tokov, vzťahy a súvislosti medzi
nimi

Príroda

Učebné,
kognitívne

Uvedomovať si nebezpečenstvo niektorých miest v prírode – utopenie v jazere,
mori, uštipnutie a pod.

Príroda

Kognitívne,
učebné

Rozlišovať dva základné významy ohpa – užitočnosť a škodlivosť. Zdôvodniť za
akých okolností ohep slúži a pomáha a naopak kedy ho ohrozuje. Uvedomiť si
nebezpečenstvo ohpa

Príroda

Kognitívne,
informačné

Opísať a zdôvodniť význam a dôležitosť polície, záchranárov, hasičov, poznať
ich dopravné prostriedky a číslo na tiespovú linku 112

Ľudia
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Rozšírené osnovy
Výkonové štandardy
Špecifické ciele

Kompetencie

Psychomotorické, Informačné,

Tematický
okruh

Uvedomiť si princíp umelej inteligencie
a jej významu pre život

Ja som

Využívať, interpretovať a trvalo si
osvojiť informácie – diktafón, MP3,
kamera, video,

Ja som

sociálne, komunikatívne
Psychomotorické, sociálne
Informačné, komunikatívne, učebné

Psychomotorické,Informačné,sociálne Poznať princíp fungovania printových
médií
Komunikatívne, učebné
Vedieť sa učiť pomocou
multimediálnych učební

Informačné, kognitívne, učebné

Informačno –
komunikačné
technológie

Ja som

Ja som

Psychomotorické, kognitívne, učebné, Realizovať vlastné plány, nápady
ovládania počítača.
informačné

Ja som

Psychomotorické, kognitívne, učebné, Získavať informácie z internetu
a spracovať ich e-mailom v materskej
informačné
škole.

Ľudia

Psychomotorické, kognitívne, učebné, Využívať počítač, interaktívnu tabuľu v
edukačných aktivitách.
informačné

Ľudia

Psychomotorické, kognitívne, učebné, Rozvíjať estetické cítenie a spôsobilosti
kreslením, kombinovanými technikami,
informačné
maľovaním – kreslenie na tablet,

Ja som

Hra so šašom Tomášom
Psychomotorické, kognitívne, učebné, Zaznamenávať pohyb pomocou šípok
z jedného miesta na druhé, vopred
informačné
určené – s včielkou Bee-Bot

Ja som

Psychomotorické, kognitívne, učebné, Riešiť uzatvorený edukačný program
podľa inštrukcie – štvorcová sieť
informačné

Ľudia

Naša dedina – rozlišovať pravú a ľavú
stranu vzhľadom na iný objekt. ( BeeBot)

Osobnostné, informačné, sociálne
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Kultúra

Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti
- pohybové a relaxačné cvičenia
- turistické vychádzky, poznávanie lúčnych kvetov a rastlín, živočíchov, hry v prírode
- súťaživé hry k MDD
- nácvik básní a piesní k rozlúčke s predškolákmi
- exkurzia Hasičského zboru, polície Čapa
- edukačné programy – chrobáčiky a lúčne kvety
- návšteva ZOO
- EH- Hudobné kreslo, Mám niečo pre teba, Zázračná škatuľa
- obrázky a materiál roč. období – leto
- maľovanie, kreslenie príbehov z prírody, z exkurzií
- zber prírodného materiálu
- premietanie rozprávky podľa voľby detí
- príprava Svätojánskej noci – spánok v škole, opekanie, večerná vychádzka
Učebné zdroje
- hudba na cvičenie Kubík
- hry knihy, telovýchovné a športové potreby, knihy, encyklopédie, atlasy, hry, hračky
- výtvarný a pracovný materiál
- pracovné zošity
- kniha K. Kernovej Detským srdiečkam
- príprava - Dep detí
- encyklopédia – hmyz a lúčne kvety
- obrázkové mapy
- výtvarný a pracovný materiál
- zborník piesní a básní k rozlúčke
- turistické vychádzky, prekonávanie prekážok v prírode
- DVD prehrávač a DVD nosič
Metódy
- priameho pozorovania, rozhovoru, experimentovania, exkurzie, opisu,
zážitkového učenia, pracovné zošity, produkty detí, pracovné listPojmová mapa

rozprávania,

Leto

Hráme sa na školu

-rozprávať
-počúvať
-spievať
-pozorovať
-rozlišovať

Voňavé leto

Lúčne kvety a liečivé
rastliny

-nakresliť
-rozprávať
-konštruovať
- strihať
- opísať

-vymenovať
-napodobniť
-význam
- herbár
-lepiť
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Chrobáčiky na lúke

-pomenovať
-význam
-hry
- kresliť
- pozorovať

16. Príloha 1
Vzdelávacie štandardy
Vzdelávacie štandardy pozostávajú z obsahových a výkonových štandardov.
V obsahových štandardoch sa nachádza obsah, ktorý rešpektuje vývinové potenciality
(moţnosti) dieťaťa predškolského veku a opiera sa o detskú skúsenosť a poznanie.
Obsahové štandardy moţno chápať ako záväzok pre učiteľa. Obsahujú základný rozsah
učiva, ktorý má dieťa zvládnuť primerane svojim rozvojovým moţnostiam prostredníctvom
aktivizujúcich metód.
Obsahové štandardy predstavujú prostriedok vzdelávania detí predškolského veku a slúţia
na rozvíjanie elementárnych základov kompetencií.
Výkonové štandardy sú formulované v špecifických (konkrétnych – operacionalizovaných)
cieľoch.
Výkonové štandardy sú koncipované ako cieľové poţiadavky, ktoré má dosiahnuť dieťa na
konci predškolského obdobia, aby získalo predprimárne vzdelanie.
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1. Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu JA SOM
Perceptuálno-motorická oblasť
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)

Obsahové štandardy
Svalové napätie a dýchanie.
Uplatnenie laterality v pohybe.
Hrubá motorika.
Rovnováha.
Orientácia v priestore.
Základné lokomočné pohyby (chôdza,
beh, skok, lezenie, hádzanie
a chytanie).
Základné polohy, postoje a pohyby
(stoj, sed, ľah, kľak, atď.).

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Manipulácia s náčiním.
Pohyb na náradí.
Pravidlá, rešpektovanie a spolupráca.

–
–

Pohyb ako prostriedok upevňovania
zdravia.
–

Pracovné návyky.

–

kontrolovať pri pohybe svalové napätie
a dýchanie,
prejaviť v rôznych pohybových činnostiach
vlastnú lateralitu,
vedieť udrţať rovnováhu,
orientovať sa v priestore (vo vzťahu
k vlastnej osobe),
ovládať základné lokomočné pohyby,
zaujať rôzne postavenia podľa pokynov,
poznať názvy základných polôh, postojov
a pohybov,
napodobňovať
pohyb
v rôznych
podmienkach (s náčiním, na náradí),
pohybovať sa okolo osi vlastného tela
(obraty, kotúle),
manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním
(rukami, nohami, kolenami, hlavou, zdvíhať,
nosiť, podávať, gúľať, pohadzovať, odráţať,
kopať, driblovať, balansovať),
dodrţiavať zvolené pravidlá, spolupracovať,
rešpektovať ostatných,
zaujať
adekvátne
postoje
k pohybu
a športovým aktivitám

zvládnuť sebaobsluţné činnosti (obliekať
sa, obúvať sa, umývať sa, čistiť si zuby atď.)
a návyky správneho
stolovania
(jesť
s príborom, udrţiavať čistotu pri jedle, atď.),
zachovať
v pracovných
a technických
činnostiach návyky poriadku a čistoty
(upratať po sebe, dávať si pozor na odev,
atď.)
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Perceptuálno-motorická oblasť
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)

Obsahové štandardy

zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu,
vrátane odpadového, rôznymi technikami
(strihať,
lepiť,
tvarovať
materiál
atď.), uplatňovať pri tom technickú tvorivosť,
– zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc
z rôzneho materiálu postupne od väčších
dielcov aţ po drobné dieliky podľa vlastnej
fantázie a podľa predlohy,
zvládnuť na základe nápodoby a slovných
inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni
prácu s počítačom – pracovať s detskými
edukačnými programami
–

Jemná motorika.
Práca s rôznym materiálom.
Pracovné techniky.
Technická tvorivosť.
Elementárne základy práce
s počítačom.

Poznámka: cieľ sa plní za predpokladu, ak sú
v materskej
škole
vytvorené
vhodné
podmienky.
–

Vizuomotorika.

–
–
–
–

Grafomotorika.
Základné grafické tvary.

–

sedieť správne a dodrţiavať sklon papiera
pri kreslení na stole,
vyuţívať koordináciu zraku a ruky,
kresliť veľkými grafickými pohybmi,
kresliť uvoľnenu rukou, plynulo a smelo,
drţať správne grafický materiál a pouţívať
primeranú intenzitu tlaku na podloţku pri
pouţívaní rôznych techník,
znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci z ramenného kĺbu (kývanie,
mletie, hojdanie, navíjanie), zápästia
(vertikálne línie, horizontálne línie, krivky,
slučky) a pohybu dlane a prstov (horný
a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, leţatá
osmička, fiktívne písmo)

Kognitívna oblasť
Výkonové štandardy

Obsahové štandardy
Meno a priezvisko dieťaťa.
Rodina a jej členovia.

(špecifické ciele)
–
–
–

predstaviť sa menom i priezviskom,
rozlíšiť a pomenovať členov rodiny,
zaujať postoj k členom rodiny, vrátane
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Kognitívna oblasť
Výkonové štandardy
Obsahové štandardy

(špecifické ciele)

Postoje k členom rodiny.

Orientácia v bezprostrednom okolí
domova a materskej školy.
Postoje k domovu.

novonarodeného člena rodiny, a vyjadriť ho
prostredníctvom
rôznych
umeleckých
výrazových prostriedkov
–
–
–

–
–
Ľudské telo.
Umelecké stvárnenie ľudskej postavy.

–
–

–
Zdravotný stav, postoje k zdraviu.
Zásady ochrany vlastného zdravia.

–
–

Riešenie krízových situácií ohrozujúcich
zdravie.
–
Ochrana proti drogám.
Moţnosti poškodenia zdravia.

–

Zdravé potraviny.
–

–

orientovať sa v tesnej blízkosti domova
a materskej školy,
rozlíšiť dominanty svojho bydliska,
zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho
prostredníctvom
rôznych
umeleckých
výrazových prostriedkov
určiť na základe viaczmyslového vnímania
časti tela a jednoduchým spôsobom opísať
ich funkciu,
vnímať a určiť viacerými zmyslami niektoré
ţivotne dôleţité orgány (srdce, pľúca,
mozog, atď.),
prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu
a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych
umeleckých výrazových prostriedkov,
aplikovať poznatky o svojom tele pri
zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy
(s uplatnením
rôznych
výtvarných
a pracovných techník)
rozlíšiť a jednoduchým spôsobom intuitívne
opísať stav zdravia a stav choroby,
dodrţať zásady ochrany zdravia (s pomocou
dospelých),
zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu
i k zdraviu
iných
a vyjadriť
ich
prostredníctvom
rôznych
umeleckých
výrazových prostriedkov,
privolať pomoc dospelého v krízových
situáciách, v ktorých je ohrozené jeho
zdravie, prípadne zdravie iných,
uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu
s neznámymi osobami (odmietnuť sladkosti
od neznámych osôb, vnímať to ako
nebezpečenstvo ohrozenia zdravia),
rozlíšiť príčiny moţného nebezpečenstva
a poškodenia
zdravia
pri
zakázanej
manipulácii s niektorými predmetmi, napr.
s ostrými predmetmi, zápalkami, liekmi,
chemikáliami,
čistiacimi
prostriedkami,
elektrospotrebičmi, ale aj neznámymi
prírodninami,
poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé
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Kognitívna oblasť
Výkonové štandardy
Obsahové štandardy

(špecifické ciele)
potraviny
–

Bezpečnosť cestnej premávky.

–
–

zdôvodniť význam dodrţiavania pravidiel
cestnej premávky vzhľadom na bezpečnosť,
poznať základné dopravné značky, riadiť sa
podľa nich,
prechádzať bezpečne cez cestu pod
vedením starších osôb

Sociálno-emocionálna oblasť
Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

(špecifické ciele)
Komunikácia emócií.

–
–

Vlastná jedinečnosť a jedinečnosť
iných.

–

Obhajovanie vlastného stanoviska
v konflikte.

–

Sebaregulácia.

–

Rozhodovanie sa.
Sebahodnotenie.
Základné pravidlá kultúrneho správania.

–
–
–

Kontakt v komunikácii.

–

Počúvanie s porozumením.
Pasívna a aktívna slovná zásoba.

–
–
–

Zmysluplnosť rečového prejavu.

–

Artikulácia hlások a hláskových skupín.
Spisovná reč.

–
–

pozdraviť, poďakovať a poţiadať o pomoc,
komunikovať
prijateľným
spôsobom
pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť
pocity,
uvedomovať
si
a uplatňovať
vlastnú
jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom
na jedinečnosť iných detí v skupine,
obhajovať nenásilne vlastné stanovisko
v prípade vzniku konfliktu,
prejaviť sebareguláciu v hrách a iných
aktivitách – konať s ohľadom na seba
a druhých,
rozhodovať sa pre určitú činnosť,
hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych
činnostiach,
uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho
správania a spoločenských pravidiel
nadviazať neverbálny a verbálny kontakt
s inými deťmi a dospelými,
predstaviť seba a svojho kamaráta,
počúvať s porozumením,
rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú
zásobu,
uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na
obsahový kontext (zmysluplne rozprávať
o svojich pocitoch, záţitkoch, dojmoch),
vedieť sluchom rozlišovať jednotlivé hlásky
v slove, ich kvalitu a lokalizáciu,
vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky
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Sociálno-emocionálna oblasť
Výkonové štandardy
Obsahové štandardy

(špecifické ciele)

Tvorivosť v rečovom prejave.
Analyticko-syntetické činnosti so
slovami.

–
–
–

a hláskové skupiny,
uplatňovať spisovnú podobu materinského
jazyka,
pouţívať
synonymá,
antonymá
a homonymá, vytvárať rýmy,
uplatňovať
schopnosť
analytickosyntetických hier a činností so slovami

2. Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu ĽUDIA
Perceptuálno-motorická oblasť
Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Pravidlá a spolupráca v hudobnopohybových hrách.
Súlad pohybu, hudby a textu hry.

(špecifické ciele)
–
–
–
–

dodrţať pravidlá hudobno-pohybových hier,
uplatňovať
spoluprácu
v skupinovej
hudobno-pohybovej
alebo
hudobnodramatickej hre,
zladiť
pohybovú
a hudobnú
stránku
v hudobno-pohybovej hre,
stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť
hry

Kognitívna oblasť
Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

(špecifické ciele)
poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť
rozmanité ľudské činnosti,
– poznať a v hrách napodobniť prácu rodičov,
– pochopiť význam práce na základe
rozmanitých pracovných činností,
– riešiť
interaktívne
úlohy
v detských
edukačných programoch
Poznámka: cieľ sa plní za predpokladu, ak sú
v materskej škole vytvorené vhodné podmienky.
–
Ľudské činnosti a ich umelecké
stvárnenie.
Význam práce.
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Kognitívna oblasť
Výkonové štandardy
Obsahové štandardy

(špecifické ciele)
–

Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných –
–
produktoch.

Dopravné prostriedky.

–

poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné
prostriedky podľa miesta pohybu (zem,
voda, vzduch)

–

priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa
určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť),
určiť rovnaké alebo rozdielne mnoţstvo
prvkov v skupine,
počítať minimálne od 1 do 10,
priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu
predmetov od 1 do 10,
vykonávať jednoduché operácie v číselnom
rade od 1 do 10 (v spojitosti s manipuláciou
s predmetmi alebo hračkami),
poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť
niektoré rovinné geometrické tvary,
poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť
niektoré priestorové geometrické tvary,
zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov,
paličiek alebo geometrických tvarov obrazce
a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných
inštrukcií

Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie,
zostavovanie podľa kritérií.

–

Číselný rad.

–
–

Základné počtové úkony v číselnom
rade od 1 do 10.

–

Rovinné (kruh, trojuholník, štvorec
a obdĺţnik) a priestorové geometrické
tvary (guľa, kocka, kváder, valec).

–

Plošná a priestorová tvorivosť.

–

Počúvanie s porozumením.
Neslovné reakcie (pohyby, gestá,
mimika).
Pasívna a aktívna slovná zásoba v
štátnom – slovenskom jazyku a
v cudzom jazyku (angličtina, nemčina,
atď.).
Spisovná podoba jazyka.

priradiť,
rozoznať a pomenovať farby
na obklopujúcich reáliách,
uplatňovať individuálne farebné videnie,
uplatňovať
na
základe
vlastného
pozorovania
farebnú
rozmanitosť
vo
výtvarných,
pracovných
i technických
produktoch

–

počúvať s porozumením,
reagovať neslovne na otázky a pokyny,
reagovať slovne na jednoduché otázky
jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou alebo
jednoduchou frázou,
– komunikovať
jednoduchými
vetnými
konštrukciami v štátnom – slovenskom
jazyku a v cudzom jazyku,
– pouţívať spisovnú podobu štátneho –
slovenského alebo cudzieho jazyka
Poznámka: komunikácia v štátnom jazyku sa
vzťahuje na deti navštevujúce materské školy
s iným vyučovacím jazykom a na deti iných
národností (vrátane cudzincov); komunikácia
v cudzom jazyku sa vzťahuje na všetky deti
–
–
–
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Kognitívna oblasť
Výkonové štandardy
Obsahové štandardy

(špecifické ciele)
navštevujúce materské školy, ktorých rodičia
o to prejavia záujem.

Sociálno-emocionálna oblasť
Výkonové štandardy
Obsahové štandardy

(špecifické ciele)
–

Orientácia v emóciách iných osôb.

–

Delenie, pomoc, obdarovanie.

–

Riešenie konfliktov.
–

Otvorená komunikácia.
Akceptácia názorovej odlišnosti.

–
–

–
Rozmanitosť ľudských vlastností.
Základy empatie.

–

rozlišovať pozitívne i negatívne emócie
druhých osôb,
rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť
inému,
nenásilne
riešiť
konflikt
s iným
dieťaťom/deťmi,
dohodnúť
sa
na
kompromise,
vyjadriť elementárne hodnotiace postoje
k správaniu iných
komunikovať
otvorene
bez
bariér
a predsudkov,
prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú
odlišnosť, prijateľným spôsobom obhajovať
svoje vlastné názory
hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne
charakterové vlastnosti ľudí na základe
reálnych i fiktívnych situácií,
zaujať pozitívne a empatické postoje
k chorým,
osobám
so
zdravotným
postihnutím, starým ľuďom, multikultúrnej
a socioekonomickej rozmanitosti ľudstva
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3. Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu PRÍRODA
Perceptuálno-motorická oblasť
Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

(špecifické ciele)
–

Pohyb v prírode.
–

Umelá lokomócia.

–

Otuţovanie.
Pohyb s rôznymi pomôckami.

–

Špeciálne pohybové zručnosti
a schopnosti (kĺzanie, bobovanie, hry
s vodou, atď.).

–
–

Výtvarná, pracovná a technická
tvorivosť.

–
–

pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh, ľad,
voda) bez strachu a zábran,
otuţovať sa prostredníctvom vody, snehu,
vetra, slnka,
modifikovať
pohyb
v zmenených
podmienkach
alebo
v problémových
situáciách,
pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi
prírodnými alebo umelými prekáţkami,
vyuţívať na pohyb rôzne pomôcky,
zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne
pohybové zručnosti a schopnosti,
zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho
prírodného okolia
prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri
vytváraní
produktov
z prírodnín
prostredníctvom vyuţitia rôznych pracovných
a výtvarných techník

Kognitívna oblasť
Výkonové štandardy
Obsahové štandardy

(špecifické ciele)

Ročné obdobia.

–

Rastlinná a ţivočíšna ríša.

–

Význam prírodného prostredia.

–
–

Zvieratá a ţivočíchy.
Domáce zvieratá.

–
–
–

rozlíšiť podľa typických znakov ročné
obdobia,
určiť niektoré pozorovateľné spojitosti medzi
rastlinnou a ţivočíšnou ríšou,
zdôvodniť význam prírodného prostredia
na základe pozorovania a záţitkov z prírody
poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho
alebo
sprostredkovaného
pozorovania
niektoré domáce, lesné a exotické zvieratá,
vtáky a voľne ţijúce ţivočíchy,
zdôvodniť úţitok niektorých domácich zvierat,
zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši,
poznať
nebezpečenstvo
vyplývajúce
z dotýkania sa neznámych zvierat
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Kognitívna oblasť
Výkonové štandardy
Obsahové štandardy
Kvety.

(špecifické ciele)
–
–

Starostlivosť o rastliny.
Stromy a kríky.

–

Huby.

–

Ţivá a neţivá príroda.

–
–

Počasie.

–

Elementárne predstavy o zemi.
Elementárne predstavy o slnku.
Elementárne predstavy o mesiaci
a hviezdach.

–
–

poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety,
uvedomiť si a vedieť zdôvodniť význam
starostlivosti o rastliny,
poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky
a zdôvodniť ich odlišnosť,
vedieť, ţe huby sú jedlé a nejedlé
poznať, rozlíšiť zloţky ţivej a neţivej prírody,
poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy
ovplyvnené počasím,
vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami vlastné predstavy o zemi
získané pozorovaním a z rôznych médií,
vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami predstavy o slnku získané
pozorovaním a z rôznych médií,
vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami
predstavy
o mesiaci
a hviezdach
získané
pozorovaním
a z rôznych médií

Sociálno-emocionálna oblasť
Obsahový štandard

Výkonový štandard
(špecifické ciele)
–

Krásy prírody.

–
–

Hodnotenie prírodného prostredia.
Ochranárske postoje k prírode.

–
–

citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro
a jedinečnosť,
hodnotiť prírodné prostredie,
prejaviť
vzťah
a ochranárske
postoje
k prírodnému
prostrediu
a stvárniť
ich
prostredníctvom
rôznych
umeleckých
výrazových prostriedkov,
prakticky uplatniť návyky starostlivosti
o prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať
lístie, atď.),
rozprávať
pocity,
záţitky,
dojmy
zo starostlivosti o prírodu a zobraziť ich
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4. Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu KULTÚRA
Perceptuálno-motorická oblasť
Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

(špecifické ciele)

Rytmizácia hrou na telo pri postojoch,
chôdzi, behu.
Reakcie na zmenu tempa hudby.

–
–
–

Pohybové stvárnenie charakteru
hudby.

–

Tanec a pohybová improvizácia.

–

rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4, 3/4
takt pri rôznych postojoch, chôdzi, behu,
pohotovo reagovať na zmenu tempa
hudobného sprievodu,
vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným
kultivovaným pohybom,
uplatňovať tanečné prvky (cvalové poskoky,
poskočný krok, otočky, úklony),
uplatňovať získané schopnosti v pohybovej
improvizácii podľa hudby

Kognitívna oblasť
Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

(špecifické ciele)
–

Hračky a predmety.

–

–
Časové vzťahy.
–

Bydlisko.

–
–

Mestá a obce.
Moja rodná vlasť.

–
–
–

Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich
oslavy.

–

Umelecké stvárnenie preţívania
sviatkov.

–

vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov
vo svojom okolí,
vnímať a rozoznať, ţe hračky a predmety sú
z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny povrch,
tvar, farbu, veľkosť, atď.
orientovať sa v časových vzťahoch jedného
dňa, týţdňa a roka v spojení s konkrétnymi
činnosťami a prostredníctvom rozlišovania
podstatných znakov,
rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz, dnes, čo
bolo, včera, čo bude, zajtra
pomenovať miesto svojho bydliska,
vymenovať niektoré názvy ďalších miest
a obcí,
vedieť, ţe naša vlasť je Slovenská republika,
vedieť, ţe hlavným mestom je Bratislava,
poznať niektoré miestne a štátne symboly
zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov
a spoločenských udalostí vrátane udrţiavania
ľudových tradícií,
vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami pocity, dojmy a záţitky z osláv
sviatkov
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Kognitívna oblasť
Výkonové štandardy
Obsahové štandardy

(špecifické ciele)
–

Rozmanitosť sveta.
Umelecké stvárnenie dojmov
z pozorovania sveta.

–

overiť si z detských encyklopédií a iných
médií, ţe svet je rozmanitý (pozostáva aj
z oceánov, morí, riek, pohorí, lesov, pralesov,
rozmanitej zvieracej ríše, atď.),
vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami pocity, dojmy z pozorovania
sveta, príp. záţitky z návštevy zahraničia

Sociálno-emocionálna oblasť
Výkonové štandardy

Obsahové štandardy
Emocionalita v hre.
Sociabilita v hre.
Rôznorodosť hier.
Tvorivosť v hre.

(špecifické ciele)
–
–
–
–
–
–

prejavovať radosť z hry,
zapojiť sa do skupinovej hry
spolupracovať v nej,
chápať rôznorodosť hier,
začať, rozvíjať a dokončiť hru,
uplatňovať tvorivosť v hre,
plánovať, realizovať a hodnotiť hru

a vedieť

Plánovanie, realizácia a hodnotenie
hry.
–
Rytmizácia riekaniek a piesní.
Spev piesní.

–

Vyjadrenie charakteru piesne na
detských hudobných nástrojoch
a dramatickými výrazovými
prostriedkami.

–

Hudobná tvorivosť.

–

Počúvanie piesní a hudby.

–

Umelecké stvárnenie pocitov
z počúvania hudby.

–
–

rytmizovať ľudové riekanky a detské ľudové
a umelé piesne hrou na tele alebo
prostredníctvom Orffovho inštrumentára,
spievať v rozsahu kvinty (c1 – g1) – sexty
(relatívne
intonačne
čisto),
v prípade
hudobného nadania aj v rozsahu oktávy (c1 –
c2) s radosťou a primerane charakteru
detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou
tematikou,
vyjadriť charakter piesne hrou na detských
hudobných nástrojoch,
stvárniť
detské
piesne
dramatickými
výrazovými prostriedkami,
počúvať detské hudobné skladby s citovým
zaangaţovaním,
stvárniť pocity z počúvania hudby aj inými
umeleckými
výrazovými
prostriedkami
(výtvarnými, dramatickými, atď.),
pouţiť v hrách riekanky, vyčítanky s rôznou
tematikou
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Sociálno-emocionálna oblasť
Výkonové štandardy
Obsahové štandardy

(špecifické ciele)
–

Experimentovanie s farbami.
Výtvarná tvorivosť.

–
–

Kreslenie, maľovanie, modelovanie.

–

Výtvarné techniky.

–

Plošné a priestorové výtvarné
stvárňovanie.

–

Kompozičné celky.
Hodnotiace postoje k umeleckým
dielam.

–
–
–
–
–

Knihy, písmená a číslice.
Detská, ľudová a autorská poézia
a próza.

–
–

Prednes literárnych útvarov.
Voľná reprodukcia literárnych textov.

–

Literárno-dramatická tvorivosť.
Umelecké stvárnenie obsahu
literárnych a dramatických diel.
„Čítanie“ a „písanie“ jednoduchého
príbehu.

–
–

–
–

experimentovať
s vlastnosťami
farieb
a uplatňovať ich tvorivé variácie,
pokryť celú plochu rozmanitými farbami,
kresliť, maľovať, modelovať v rôznych
polohách (ľah, kľak, stoj, sed),
kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej
fantázie, predstáv a na tému,
kresliť, maľovať,
modelovať rôznymi
technikami, tvorivo a s pouţitím rôzneho
materiálu,
kresliť,
maľovať,
modelovať,
plošne
a priestorovo zobrazovať ľudskú a zvieraciu
postavu,
pouţívať tvorivo rôzne výtvarné techniky,
tvoriť s vyuţitím fantázie kompozičné celky,
vnímať a pozorovať krásu umeleckých diel,
hodnotiť
postupne
umelecké
diela,
architektonické riešenia významných budov
prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice,
orientovať sa v knihách,
počúvať
s porozumením
a citovým
zaangaţovaním detskú ľudovú a autorskú
poéziu, rozprávky a príbehy,
vnímať s citovým zaangaţovaním bábkové
divadlo a iné detské divadlo (činohru,
spevohru),
zapamätať si a prednášať krátke literárne
útvary, napr. riekanky, hádanky, vyčítanky,
krátke detské básne, atď.,
reprodukovať voľne ľudové a autorské
rozprávky a príbehy,
vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami
(výtvarne,
hudobne,
dramaticky,
hudobno-dramaticky)
pocity
a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla,
„čítať“ kreslený príbeh a obrázkový seriál,
„písať“ obrázkový list

Cesta za dobrou materskou školou je náročná, kľukatá, plná prekáţok. Vyţaduje si prajné
prostredie z kaţdej stránky a od všetkých. Je to proces nikdy nekončiaci, ale veľmi
prospešný budúcej úspešnosti dieťaťa v jeho ďalšom vzdelávaní a ţivote.
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18. Príloha 2
Kritériá hodnotenia materskej školy
Kritérium

Indikátory

Veľmi
dobrá

Vzdelávací program, prepojenie
s koncepčnými zámermi školy.
Úrovep jeho realizácie, metódy a formy práce.
Participácia pedagogického zboru na jeho
tvorbe, odbornosť a profesionalita jeho
spracovania.
Proces plánovania a aplikácia VVČ,
korešpondencia s cieľmi, voliteľnosť,
štandardy, klasifikácia a hodnotenie.

výchovno -

Flexibilita pedagógov a uplatpovanie inovácií
vo VVČ, kľúčové kompetencie zamestnancov –
kognitívne, sociálne, personálne.

vzdelávacej

Starostlivosť o nadané deti a deti so ŠVVP.

činnosti

Dodržiavanie a ochrana práv dieťaťa, pozitívna
komunikácia a interakcia.

Kvalita

Kompetencie detí, interakcia, pridaná hodnota
školy smerom k subjektu a objektu VVČ.
Zapojenie do edukačných projektov.

Implementácia špecifických aktivít do
programu školy.
Pripravenosť detí na školu.
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Dobrá

Slabá

Veľmi
slabá

Kritérium

Indikátory

Veľmi
dobrá

Stratégia školy, hodnoty, vízie a ciele –
procese uplatpovanie v podmienkach školy.
Evalvačné a kontrolné mechanizmy –
funkčnosť , ciele, spätnoväzbová realizácia.
Imidž školy v komunite, spolupatričnosť,
lojalita, prosperita, kvalita, efektívita.
Odborné a ľudské kompetencie vedúcich
zamestnancov, demokratický štýl riadenia.

Kvalita
riadenia

Model riadenia a úrovep manažmentu –
administrácia, funkcia riadenia, organizácia
a riadenie chodu školy.
Participácia na riadení – podiel školských
metodických metodických, poradných
orgánov, podiel zamestnancov na
rozhodovacom procese.
Transparentnosť a efektívnosť.
Otvorenosť pre nové nápady.
Systém motivačného odmepovania
zamestnancov.
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Dobrá

Slabá

Veľmi
slabá

Kritérium

Indikátory

Veľmi
dobrá

Kvalifikovanosť zamestnancov.
Profesijný rast zamestnancov.
Vlastné vzdelávacie programy pre
zamestnancov.
Personálna politika.
Spolupatričnosť a súdržnosť, vzájomná pomoc,
podpora a lojalita ku škole.
Zadávanie úloh a ich realizácia.

Kvalita
ľudských
zddrojov

Plnenie povinností, ochota pracovať nad
rámec povinností.
Delegovanie právomocí na učiteľov a ich
zapojenie do procesov rozhodovania.
Starostlivosť o zamestnancov a deti.
Pracovná spokojnosť, uznanie, pocit
úspešnosti, a rešpektovanie práv.
Klíma školy smerom k širšej komunite.
Otvorenosť školy smerom k širšej komunite.
Informačno-komunikačný servis ( vo vnútri,
navonok).
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Dobrá

Slabá

Veľmi
slabá

Kritérium

Indikátory

Veľmi
dobrá

Materiálno-technická vybavenosť školy.
Údržba a modernizácia školy.
Dostupnosť odborných informácií
a materiálov.
Zabezpečenie učebných pomôcok,
moderných produktov a procesov.
Svojpomocné zabezpečovanie
podmienok, kreativita zamestnancov.
Ďalšie vzdelávanie.

Kvalita
podmienok
Lokalizácia školy.
a charakteristika
Moderné technológie, nadštandardné
práce
vybavenie interiéru a exteriéru.
Ponuka služieb.
Úrovep pracovnej morálky a komunikácie.
Primeranosť a transparentnosť pracovnej
vyťaženosti.
Aktualizácia informačného a didaktického
systému.
Sociálna politika a osobná vybavenosť,
podmienky rozvíjania kariéry
a sebarealizácie, rešpektovanie práv
zamestnancov.
Estetické vybavenie tried a školy.
Získavanie mimorozpočtových zdrojov.

82

Dobrá

Slabá

Veľmi
slabá

Kritérium

Indikátory

Veľmi
dobrá

Dobrá

Slabá

Veľmi
slabá

Veľmi
dobrá

Dobrá

Slabá

Veľmi
slabá

Uspokojenie potrieb
a požiadaviek.
Rodina
a škola

Spolupráca a pomoc.
Odborno-metodické
poradenstvo.
Potreby a požiadavky.

Kvalita
spolupráce s
partermi

Kritérium

Škola a
partneri

Spolupráca a pomoc.

Benchmarking – porovnávanie výkonov
a výsledkov školy v rámci regiónu
i v celoštátnom meradle. Hľadanie metód
k nájdeniu spôsobu zlepšenia stavu.

Indikátory

Vzťahy k verejnosti.

Kvalita
prezentácie
materskej
školy

Účasť a umiestnenia na prehliadkach,
súťažiach a olympiádach.
Propagácia MŠ navonok, styk s médiami –
prezentácia práce.
Imidž školy – špecifické aktivity, profilácia.

83

Schválenie Školského vzdelávacieho programu ISCED 0 MŠ Valaliky

Školský vzdelávací program „ Objav svoj talent“ Materskej školy Valaliky bol prerokovaný
a schválený Pedagogickou radou MŠ Valaliky dpa 14.01.2012.

Helena Štelclová
riaditeľka MŠ Valaliky

Školský vzdelávací program „Objav svoj talent“ Materskej školy Valaliky bol prerokovaný
a schválený Radou školy dpa 22.01.2012.

Marcela Sviatková
predsedníčka Rady školy Valaliky

Obec Valaliky ako zriaďovateľ školy v zastúpení starostom obce Ing. Štefanom Petríkom
schvaľuje Školský vzdelávací program „Objav svoj talent“ Materskej školy Valaliky dpa
30.01.2012.

Ing. Štefan Petrík
Starosta obce Valaliky
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ROZDEĽOVNÍK
potvrdenie preštudovania školského vzdelávacieho programu

Meno učiteľky

Prevzatie ŠVP
dňa

Vrátenie ŠVP
dňa

Mgr. Belušová
Dagmar
Sedláková Olga
Horváthová Františka
Sviatková Marcela
Bc. Řeháková Zuzana
Timková Renáta
Papcunová Marcela
Tegdová Katarína
Jakabová Iveta
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Podpis potvrdzujúci
preštudovanie
dokumentu

