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Názov vzdelávacieho programu
Školský vzdelávací program VČIELKA obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre
výchovno – vzdelávaciu činnosť pre ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať
a poznávať ríšu zdravia, plnú farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravého spôsobu života. Školský vzdelávací
program „Včielka“ je základným dokumentom, podľa ktorého uskutočňujeme výchovu a vzdelávanie
v materskej škole. Školský vzdelávací program je zostavený tak, aby rešpektoval ciele výchovy a vzdelávania
uvedené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení neskorších
predpisov.

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania
Dlhodobé ciele:
 rozvíjať zdravý životný štýl, uskutočňovať pravidelné pohybové aktivity – jesenné, zimné a jarné
turistické vychádzky
 rozvíjať spoluprácu medzi školou a rodinou, zapájať rodičov do organizačnej štruktúry školy
 rozvíjať environmentálne cítenie u detí
 podporovať a rozvíjať zdravé sebavedomie a sebaistotu, podporovať a rozvíjať jedinečnosť detí,
umožňovať deťom pri denných aktivitách byť kreatívne, mať radosť a zažívať pocit zodpovednosti
 podporovať regionálne cítenie
 vo všetkých oblastiach učenia používať digitálne technológie
 vedieť chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné prostredie
 posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku,
k materinskému jazyku a k svojej kultúre
 získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám
 pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie
 podporovať a rozvíjať schopnosti detí kooperovať v skupine
 zámerne celostne rozvíjať osobnosť detí – pripraviť ich na vstup do ZŠ po všetkých stránkach
 aktívne sa zúčastňovať na kultúrno – spoločenských akciách obce
Vlastné ciele sú v súlade so všeobecnými cieľmi uvedenými v ŠVP, cieľmi v školskom zákone a vychádzajú zo
zamerania materskej školy

Stupeň vzdelania
„Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného roka školského vzdelávacieho programu
odboru vzdelávania v materskej škole.“
Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
„Tento doklad vydá riaditeľ materskej školy len dieťaťu, ktoré absolvovalo posledný rok vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania v materskej škole.“

Vlastné zameranie materskej školy
Zameranie našej materskej školy vychádza z hlavného cieľa predprimárneho vzdelávania, ktorým je
dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno - citovú úroveň ako základ pripravenosti na
školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne
učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny a kolektívu.
Materská škola Včielka sa nachádza v regióne Nitrica. Má bohatú kultúru, ktorou obohacuje deti žijúce
v tejto oblasti. Poslaním je nachádzať a poznávať krásy ľudovej slovesnosti, v tradíciách a zvykoch regiónu,
šírenie kultúrneho dedičstva.

Zameraním našej materskej školy je:
 obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky. V spolupráci so ZŠ sa zapájať do prípravy osláv
sviatkov a spoločenských udalostí v obci vrátane udržiavania ľudových tradícií
 edukačný proces zamerať na všestranný harmonický rozvoj osobnosti každého dieťaťa
 viesť deti k zdravému životnému štýlu a usilovať sa o ich zdravý a bezpečný život zaradením
pohybových aktivít, zameraním sa na zdravú výživu
 oboznamovať deti s cudzím jazykom
 zabezpečiť logopedickú starostlivosť pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou
 spolupracovať so ZŠ, rodinou a inými inštitúciami
 obohacovať výchovu a vzdelávanie o environmentálnu výchovu

Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania
Dĺžka dochádzky do materskej školy je niekoľkoročná.
Forma výchovy a vzdelávania: celodenná forma

Učebné osnovy
Učebnými osnovami materskej školy sú výkonové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí štátneho
vzdelávacieho programu.

Učebné osnovy: Poradie tém obsahových celkov je možné meniť, nie je záväzné pre obidve triedy materskej školy.
Záleží na učiteľke, koľko výkonových štandardov k témam priradí.

Mesiac

Obsahové celky

IX.

Škôlkári

X.

Farebná jeseň

XI.

Moje telo

XII.

Vianoce prichádzajú

I.

Biela zima

Témy

Vitaj v MŠ
Kto sa o nás stará
Čo robím celý deň doma a v MŠ
Bezpečne do MŠ
Rytmy času - jeseň ( počasie, obliekanie, znaky, športy )
Jeseň v ovocnom sade
Na poli a v záhrade
Les a jeho tajomstvá ( zvieratá, stromy, kríky)
Jesenné udalosti ( mesiac úcty k starším, šarkaniáda, zdravo jeme ...)
Moje telo ( funkcie, zmysly )
Evička nám ochorela
Moje zúbky
Pyramída zdravia
Mikuláš
Rytmy času – zima ( počasie, obliekanie, znaky, športy )
Tešíme sa na Vianoce
V kráľovstve snehu a ľadu
Vtáky v zime
Zima medzi zvieratkami
Vezmeme si sane

Mesiac

II.

Obsahové celky

Svet okolo nás

III

Jar k nám letí

IV.

Odvezme sa za dobrodružstvom

V.

VI.

S láskou

Letnou krajinou

Témy

Predmety a ich vlastnosti
Tatry naše malebné
Fašiangy

Neživá príroda
Kniha náš kamarát
Z rozprávky do rozprávky
Rytmy času – jar ( počasie, obliekanie, znaky, športy )
Jarné kvety
Nasadať ideme ( Naša zem )
Moja rodná vlasť
Veľkonočné vajíčko
Zvieratá a ich mláďatá
Záhradné a lúčne kvety
Moja mama
Voda – putovanie vodnej kvapky
Čo sa skrýva v tráve
Dopravné prostriedky
MDD – týždeň plný zábavy
Exotické zvieratá
Rytmy času – leto ( počasie, obliekanie, znaky, športy )
Letné radovánky
Lúčime sa škôlka milá

Štandardy, ktoré sa plnia priebežne
Zdravie a pohyb
1.Má osvojené základné hygienické návyky ( použitie toalety a toaletného papiera, umývanie rúk po použití toalety,
umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.).
2.Ovláda základné sebaobslužné činnosti
3.Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania ( desiata, obed, olovrant ), používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní
4.Udržiava poriadok vo svojom okolí
5.Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.
Človek a spoločnosť
1.Plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach
2.Vie, koľko má rokov
3.Oslovuje menom rovesníkov v triede
4.Pozná mená učiteliek v triede
5.Nadviaže adekvátny sociálny kontakt ( verbálny i neverbálny ) s inými osobami – deťmi i dospelými
6.Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu
7.Odzdraví primerane situácii akceptujúc osobu, s ktorou sa zdraví
8.Používa pozdrav, prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu
9.Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania
10.Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým
11.Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobných predpokladov
12.Sustredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností

13.Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť
14.Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií – pozitívne i negatívne
15.V dialógu vie vypočuť iných ( deti i dospelých )
16.Správa sa priateľsky k deťom i dospelým
17.Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje
18.Poďakuje za pomoc od druhých
19.Poskytne iným pomoc
20.Obdarí druhých
21.Podelí sa o veci
22.Reaguje adekvátne na dobré skutky
23.Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom
24.Nenásilne rieši konflikt
25.Odmieta nevhodné správanie
26.Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania
Jazyk a komunikácia
1.Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými
2.Reaguje na neverbálne signály ( gestá, mimiku ), udržuje očný kontakt, hlasnosť prejavu prispôsobuje situácii
3.Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom
4.Pozná a dodržuje základné pravidlá vedenia dialógu
5.Rozumie spisovnej podobe jazyka
6.Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá
7.Uvedie jednoduché príklady dôležitosti písanej reči
8.Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou ( básničkou ) a prozaickými žánrami

9.Pri činnostiach s knihou rozumie a aktívne ( v primeraných ekvivalentoch ) používa výrazy ako autor, kniha, strana,
spisovateľ
10.Pri listovaní a prezeraní knihu správne drží
11.Ukáže titulnú stranu knihy
12.Ukáže začiatok čítania textu
13.Listuje v knihe správnym smerom
14.Rozpozná, kde je v knihe uvedený názov a autor knihy
15.Identifikuje pri čítaní slová v správnej smerovej orientácii (zľava – doprava )
16.Ukáže pri čítaní riadky v správnej smerovej orientácii ( zľava – doprava, zhora – nadol )
17.Identifikuje niektoré písmená abecedy
18.Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí od podložky je primeraná
19.Úchop a tlak ceruzky zodpovedá norme

Legenda:
JK – Jazyk a komunikácia
MI – Matematika a práca s informáciami
ČP – Človek a príroda
ČS – Človek a spoločnosť
ČSP – Človek a svet práce

UK – VV Umenie a kultúra – výtvarná výchova
UK – HV – Umenie a kultúra – hudobná výchova
ZP – Zdravie a pohyb

Charakteristika tematických celkov
September
Obsahový celok: Škôlkári
Charakteristika obsahového celku : Obsahový celok sa skladá z tém: Vitaj v MŠ ; Kto sa o nás stará; Čo robím celý deň
doma a v MŠ ; Bezpečne do školy
Navodiť radostnú atmosféru v triede, uľahčovať adaptáciu na nové prostredie, tešiť sa na spoločný pobyt detí v MŠ, na
spoločné zážitky.
Utvárať interpersonálne vzťahy, posilňovať prosociálne správanie v skupine a rozvíjať komunikatívne schopnosti.
Formy organizácie VVČ: hry, edukačné aktivity, pobyt vonku, vychádzky
Cieľ s environmentálnym zameraním: Utvárať pozitívny vzťah k pracovným činnostiam( úprava dvora – hrabanie lístia...).
Dĺžka trvania: 1 mesiac

Rámcové rozvrhnutie výkonových štandardov
1. Vitaj v MŠ
JK – Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fikciou a skutočnými príbehmi zo
života.
MI – Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.
ČS – Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej
premávky týkajúce sa chodcov.
ČS – Uvedie adresu svojho bydliska.
ČSP – Chápe technicky náčrt ako návod na vytvorenie predmetu
UK – VV – Kreslí postavu
UK – HV – Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 aj 3/4 takte
ZP – Ovláda tieto základné lokomočné pohyby: chôdza, beh, skok, lezenie,
plazenie, preskakovanie

3. Čo robím celý deň doma a v MŠ
JK – Znalosť základnej štruktúry rozprávok, príbehov a bájok prejavuje
predvídaním udalosti deja, zápletky, záveru.
MI – V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej
postupnosti po číslo 10.
UK – VV Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie
charakteru, nálady piesne či skladby
ČS – Opíše režim dňa
ČS – Vie , že čas sa meria hodinami
UK – VV – Spája časti obrázkov lepením. Pomenuje výsledok
ČSP –Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel
UK – HV – Spieva piesne a riekanky

2. Kto sa o nás stará
JK – Odpovedá na otázky nad rámec doslovného významu textu a dokáže
predvídať dej, domýšľať ( dedukovať ) obsah, aplikovať informácie z textu
v prenesených situáciách a pod.
MI – V obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu určí počet predmetov
v skupine a vytvorí skupinu predmetov s určeným počtom.
MI – Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok, ktorá simuluje
pravouhlý pohyb v štvorcovej sieti ( po štvorčekoch a po vrcholoch ), vie
pomocou tlačidiel prejsť určenú trasu a to aj s prekážkami, pritom zbiera
a ukladá určené predmety, dodržiava správne poradie činnosti. Naraz dokáže
naplánovať až 4 kroky takejto cesty.
ČSP – Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií ( napr. lekár, šofér,
učiteľ, policajt a pod. )
ČSP –Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne
používaných výrobkov
ZP – Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka
4. Bezpečne do MŠ
JK – Formuje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia
MI – Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou,
kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje
MI – V skupine telies identifikuje kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
ČS – Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej
premávky týkajúce sa cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov.
ČS – Vymenuje rôzne druhy dopravných prostriedkov.
ČSP – Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.
UK – VV – Skladá priestorovú zostavu z rôznych materiálov.
ZP – Ovláda správnu techniku bicyklovania, kolobežkovania a iných
sezónnych aktivít
Ostatné voliteľné učiteľkou

Mesiac: September

Učebné zdroje pre deti

Detské encyklopédie
Výtvarný materiál
Detská literatúra
Našim deťom
Mária Haštová: Do škôlky
Báseň : Prvý deň v škôlke
Báseň: Pozor Zuzka, pozor Katka ...
Pieseň: Či si malý, lebo veľký(PHR str.99)
Pieseň: Škôlkári (PHR str. 282 )
Moja rodina – obrázkové súbory
Predmety a hračky z triedy
Leporelá a iné
Programovateľná včielka Bee – Bot,
podložka.
Kalendár počasia.
Výučbové programové softvéry,CD, DVD

Učebné zdroje pre učiteľku

Počítač. Interaktívna tabuľa
Prosociálna výchova v MŠ
Pohybové hry detí predškolského veku
Odborná literatúra
Pracovné zošity, Písanka predškoláka,
Výtvarný, prírodný, technický
a odpadový materiál
Piesne hry a riekanky
Hry v MŠ 204
Dopravná výchova
Ľudové rozprávky
Encyklopédie, príbehy zo života
detí, časopisy
Pexeso
Puzzle
Odborná literatúra pre učiteľky MŠ
Obrázkové materiály
Maňušky
Dopravné značky
Geometrické tvary
Semafor
Hudobný nástroj
Svet škôlkára

Stratégie výchovno-vzdelávacej
činnosti
Pohybové a relaxačné cvičenia.
Zážitkové učenie.
Vychádzky s tematickým zameraním.
Pracovné činnosti.
Počúvanie príbehov, rozprávok, povestí.
Dramatické hry, dramatizácie.
Spevácke činnosti.
Grafomotorické cvičenia.
Kreslenie, maľovanie, modelovanie,
nalepovanie, strihanie, zostrojovanie.
Artikulačné, rečové, sluchové,
rytmické a hudobné hry
a hry so slovami.
Pohybové improvizácie.
Bábkové hry a divadelné predstavvenia
Hry so stavebnicami, s puzzle s pexesom.
Počúvanie.
Pohybové hry a aktivity.
Hádanky a labyrinty.
Hry na sebaovládanie.
Experimentovanie, pozorovanie.
Učenie riešením problému.
Zabezpečenie rôznych organizačných
foriem - individuálne, skupinové,
frontálne, spoločné, príprava
aktivizujúcich metód.
Hry na sebaspoznávanie
Tvorba pravidiel triedy

Metódy a prostriedky hodnotenia
dosiahnutia a sebahodnotenia
vytýčených výchov. vzdel. cieľov
Budeme overovať plnenie výkonových
štandardov, prostredníctvom
pracovných listov, produktov
výtvarných činností, práce v pracovných
zošitoch a pod.
Spomedzi množstva metód budeme
využívať najdôležitejšiu metódu detí
predškolského veku a to hru.
metódy slovné
metódy zážitkového učenia
metódy inscenačné
metódy názorno – demonštratívne
metódy manipulačné, konštruktívne
metódy praktickej činnosti
metódy stimulačné, situačné,
interaktívne
metódy aplikačné
metódy vedúce k objavovaniu javov,
vzťahov, súvislostí
metódy grafickej a výtvarnej činnosti.

Október
Obsahový celok: Farebná jeseň
Charakteristika obsahového celku : Obsahový celok sa skladá z tém: Rytmy času -jeseň; Jeseň v ovocnom sade; Na poli a v
záhrade; Les a jeho tajomstvá; Jesenné udalosti
Obsahový celok je situovaný na jesenný mesiac október, kedy je možné bezprostredne pozorovať znaky jesene z hľadiska
počasia, farebnosti, dozrievajúcich plodov, uplatňovať individuálne farebné videnie, súlad farieb v jesennej prírode
a zážitkovým učením rozvíjať poznatkový systém.
Formy organizácie VVČ: hry, edukačné aktivity, pobyt vonku, vychádzky
Cieľ s environmentálnym zameraním: Pozorovať a poznávať zmeny na stromoch - ako sa menia stromy – sfarbenie,
štruktúra listov, zber listov, lisovanie.
Dĺžka trvania: 1 mesiac

Rámcové rozvrhnutie výkonových štandardov
1. Rytmy času – jeseň ( počasie, obliekanie, znaky, športy )
UK – VV – Hravo experimentuje s farbami
JK – Pozná a dodržuje základné pravidlá vedenia dialógu
ČP – Rozpráva o prírodných reáliách známeho prostredia
MI – Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou
MI – Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, vie ovládať digitálne
hry či používať digitálne animované programy
JK – Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh
ZP – Ovláda chôdzu, beh, skok, lezenie, plazenie
ČS – Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností
ČSP – Podľa návrhu ( schémy, náčrtu, predlohy ) zhotoví daný predmet
2. Na poli a v záhrade
MI – Objaví pravidlo vytvorenej postupnosti, kde sa pravidelne menia dva
objekty
UK – VV – Rozozná odtiene farieb
ZP – Zvládne bez únavy a vyčerpania turistickú vychádzku
ČP – Rozpráva o prírodných reáliách známeho prostredia
ČSP – Má jednoduché užívateľské zručnosti predmetov dennej potreby
v domácnosti a aj elementárnych pracovných nástrojov v záhrade
JK – Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná ( napr. opisom )
ČS – Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností
4. Jesenné udalosti ( mesiac úcty k starším, šarkaniáda ... )
ČS – Rozlišuje plynulosť času vo väčších celkoch, adekvátne používa
jednotlivé názvy mesiacov a ročných období
ZP – Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné
kroky
UK – VV – Pomenuje výsledný tvar
MI – Rozumie pojmom krivá a rovná čiara, kruh, štvorec, trojuholník
ZP – Ovláda chôdzu, beh, skok, lezenie, plazenie
ČS – Vie akú rolu zohrávajú rodičia v živote človeka. Pozná pojmy starí
rodičia, súrodenci, sestra, brat

2.Jeseň v ovocnom sade
JK – Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fikciou a skutočnými príbehmi zo
života
MI – Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti
ČP – Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia
ČSP –Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov
ČS – Reaguje adekvátne na dobré skutky
UK – VV – Vystrihuje časti obrázkov
UK – HV – Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev učiteľky
ZP – Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie,
preskakovanie atď.
4.Les a jeho tajomstvá ( zvieratá, stromy, kríky )
JK – Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov
MI – Určí objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení,
ako sú prvý druhý, tretí, štvrtý, posledný
ČP –Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše
ČSP –Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu
ČS – Odmieta kontakt s neznámym dospelým
UK – VV – Spojí tvary do výsledného celku a pomenuje ho
UK – HV – Spieva piesne a riekanky
ZP – Dodržiava pravidlá v pohybových hrách
Ostatné voliteľné učiteľkou

Mesiac: október

Učebné zdroje pre deti

Detské encyklopédie.
Výtvarný materiál.
Obrázkový materiál.
Stavebnice.
Detská literatúra.
Leporelá.

Učebné zdroje pre učiteľku

Počítač. Interaktívna tabuľa
Prosociálna výchova v MŠ.
Pohybové hry str. 144, 152
Škôlka plná zábavy str. 115, 221
Dopravná výchova.
Hry v MŠ.
Odborná literatúra.
Pracovné zošity, Písanka predškoláka,
Výtvarný, prírodný, technický
a odpadový materiál.
Detská literatúra: ľudové rozprávky
encyklopédie, príbehy zo života detí,
časopisy.
Pexeso- pracovné činnosti, ovocie, zelen.
Puzzle.
Obrázkové materiály.
Maňušky.
Hudobný nástroj.
CD prehrávač,
Orffow inštrumentár.
Svet škôlkára

Stratégie výchovno-vzdelávacej
činnosti
Pohybové a relaxačné cvičenia.
Zážitkové učenie.
Vychádzky s tematickým zameraním.
Pracovné činnosti.
Počúvanie príbehov, rozprávok, povestí.
Dramatické hry, dramatizácie.
Spevácke činnosti.
Grafomotorické cvičenia.
Kreslenie, maľovanie, modelovanie,
nalepovanie, strihanie, zostrojovanie.
Artikulačné, rečové, sluchové,
rytmické a hudobné hry
a hry so slovami.
Pohybové improvizácie.
Bábkové hry a divadelné predstavenia
Hry so stavebnicami, s puzzle s pexesom.
Počúvanie.
Pohybové hry a aktivity.
Zhotovovanie z prírodnín.
Riešenie problémových úloh.
Pracovné činnosti pri jesennej úprave,
príprava záhradky na zimu.
Učenie riešením problému.
Zabezpečenie rôznych organizačných
foriem - individuálne, skupinové,
frontálne, spoločné, príprava
aktivizujúcich metód.

Metódy a prostriedky hodnotenia
dosiahnutia a sebahodnotenia
vytýčených výchov. vzdel. cieľov
Budeme overovať plnenie výkonových
štandardov, prostredníctvom
pracovných listov, produktov
výtvarných činností, práce v pracovných
zošitoch a pod
Spomedzi množstva metód budeme
využívať najdôležitejšiu metódu detí
predškolského veku a to hru.
metódy slovné
metódy zážitkového učenia
metódy inscenačné
metódy názorno – demonštratívne
metódy manipulačné, konštruktívne
metódy praktickej činnosti
metódy stimulačné, situačné,
interaktívne
metódy aplikačné
metódy vedúce k objavovaniu javov,
vzťahov, súvislostí
metódy grafickej a výtvarnej činnosti

November
Obsahový celok : Moje telo:
Charakteristika obsahového celku: Obsahový celok sa skladá z tém: Moje telo; Evička nám ochorela;
Moje zúbky; Pyramída zdravia.
Dať deťom základ k tomu, aby vedeli čo je to životné prostredie, prečo je pre nás dôležité, prečo niekedy ochorieme ako
tomu predchádzať. Utvárať si správne stravovacie a hygienické návyky a pozitívny postoj ku konzumácií zdravých potravín.
Formy a organizácie VVČ: hry, edukačné aktivity, vychádzky
Cieľ s environmentálnym zameraním: Utvárať pozitívny vzťah k svojmu telu, chrániť si svoje zdravie
Dĺžka trvania: 1 mesiac

Rámcové rozvrhnutie výkonových štandardov
1. Moje telo ( funkcie zmysly )
JK – Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom
MI – Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou,
kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje
ČP – Opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách ( hlava, oči,
viečka, obočie, ústa, zuby, jazyk, nos, uši, krk, rameno, lakeť ... )
Opíše základné fiziologické funkcie ľudského tela – dýchanie, trávenie...
ČSP –jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov
ČS – Orientuje sa v základných verejných inštitúciách a službách – obchod,
polícia, pošta, lekárska ambulancia
UK – VV – Správne používa techniku maľovania temperou na tématickú
maľbu ( zážitok, udalosť, sviatok )
UK – HV – Spieva piesne a riekanky
ZP – Ovláda chôdzu, beh, skok, lezenie, plazenie
3.Moje zúbky
JK –Úchop a tlak ceruzky zodpovedá norme
MI – Pri porovnávaní 3 objektov určí objekt s najväčším a najmenším
zvoleným rozmerom. Túto skutočnosť vysloví pomocou slov s predponou naj
( najdlhší, najkratší, najužší, najtenší ... )
ČP –Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného ochorenia a vzniku
zubného kazu ( čistím si zuby )
ČSP –Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu
ČS – Podelí sa o veci
UK – VV – Vystrihuje časti obrázkov
UK – HV – Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, pohybom alebo
inými umeleckými výrazovými prostriedkami
ZP – Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie ...

2.Evička nám ochorela
JK – Porozpráva vlastný príbeh na základe ilustrácie
JK – Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu
ZP – Rozlišuje správne a chybné držanie tela
ZP – Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia
ČP – Opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách
ČSP – Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu
MI – Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti
UK – VV – Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete
ČS – Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu

4.Pyramída zdravia
JK – Kreslí so správnym držaním ceruzky
MI – V skupine útvarov identifikuje kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník
ČP – Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a
húb
ČS – Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou
UK – VV – Pomenuje výsledný tvar
ZP – Ovláda chôdzu, beh, skok, lezenie, plazenie
UK – HV – Pri hudobno – pohybových činnostiach uplatňuje kultivovaný
pohyb
Ostatné voliteľné učiteľkou

Mesiac: november

Učebné zdroje pre deti

Detské encyklopédie.
Výtvarný materiál.
Stavebnice.
Detská literatúra.
Básničky, pesničky.
Leporelá.
Programovateľná včielka Bee – Bot,
podložka.
Kalendár počasia.
Výučbové programové softvéry
v počítačoch ( napr. Výlety šaša Tomáša,
Cirkus šaša Tomáša, Alík a pod.
CD, DVD

Učebné zdroje pre učiteľku

Počítač. Interaktívna tabuľa
Prosociálna výchova v MŠ.
Pohybové hry str.112
Hry v MŠ str. 232
Dopravná výchova str. 43
Odborná literatúra.
Pracovné zošity, Písanka predškoláka.
Výtvarný, prírodný, technický
a odpadový materiál.
Detská literatúra: ľudové rozprávky.
Encyklopédie, príbehy zo života
detí, časopisy.
Pexeso.
Puzzle – obrázky.
Obrázkové materiály.
Maňušky.
Hudobný nástroj.
Svet škôlkára

Stratégie výchovno-vzdelávacej
činnosti
Pohybové a relaxačné cvičenia.
Zážitkové učenie.
Vychádzky s tematickým zameraním.
Pracovné činnosti.
Počúvanie príbehov, rozprávok, povestí.
Dramatické hry, dramatizácie.
Spevácke činnosti.
Grafomotorické cvičenia.
Kreslenie, maľovanie, modelovanie,
nalepovanie, strihanie, zostrojovanie.
Artikulačné, rečové, sluchové,
rytmické a hudobné hry
a hry so slovami.
Pohybové improvizácie.
Bábkové hry a divadelné predstavenia
Hry so stavebnicami, s puzzle s pexesom.
Počúvanie.
Pohybové hry a aktivity.
Hádanky a labyrinty.
Riešenie problémových úloh.
Experimentovanie, pozorovanie.
Učenie riešením problému.
Zabezpečenie rôznych organizačných
foriem - individuálne, skupinové,
frontálne, spoločné, príprava
aktivizujúcich metód.

Metódy a prostriedky hodnotenia
dosiahnutia a sebahodnotenia
vytýčených výchov. vzdel. cieľov
Budeme overovať plnenie výkonových
štandardov, prostredníctvom
pracovných listov, produktov
výtvarných činností, práce v pracovných
zošitoch a pod
Spomedzi množstva metód budeme
využívať najdôležitejšiu metódu detí
predškolského veku a to hru.
metódy slovné
metódy zážitkového učenia
metódy inscenačné
metódy názorno – demonštratívne
metódy manipulačné, konštruktívne
metódy praktickej činnosti
metódy stimulačné, situačné,
interaktívne
metódy aplikačné
metódy vedúce k objavovaniu javov,
vzťahov, súvislostí
metódy grafickej a výtvarnej činnosti

December
Obsahový celok: Vianoce prichádzajú
Charakteristika obsahového celku: Obsahový celok je zložený z tém: Mikuláš; Rytmy času; Tešíme sa na Vianoce.
Navodiť atmosféru najkrajších sviatkov roka, umocniť emocionálne prežívanie v rodine a v materskej škole, prejavovať
spolupatričnosť a posilňovať prosociálne správanie vo vzťahu k ľuďom. Rozvíjať prostredníctvom rôznych činností kladný
vzťah k okoliu, k prostrediu, k ročnému obdobiu, nebáť sa pohybovať v rôznom prostredí
Formy organizácie VVČ: hry, edukačné aktivity, besiedky s rodičmi
Cieľ s environmentálnym zameraním: Objaviť a vyjadriť svoje pocity – hra na snehové vločky – dramatické etudy.
Dĺžka trvania: 1 mesiac

Rámcové rozvrhnutie výkonových štandardov
1.Mikuláš
JK – Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fikciou a skutočnými príbehmi zo
života
MI – Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie
obrysov či identifikácia cesty v obrazci ( v bludisku, na jednoduchej mape )
ČP –Rozpráva o prírodných reáliách prírodného prostredia
ČSP –Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu
ČS – Rozlišuje dobré a zlé správanie
UK – VV – Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty
UK – HV – Spieva piesne a riekanky
ZP – Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné kroky
na hudobný sprievod
3.Tešíme sa na Vianoce
JK – Znalosť základnej štruktúry rozprávok, príbehov a bájok prejavuje
predvídaním udalostí, deja, zápletky, záveru
MI – Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok vie kresliť, farebne
vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať obrázky
ČP – Rozpráva o prírodných reáliách známeho prostredia
ČSP –Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti
ČS – Aktívne sa zúčastňuje osláv a sviatkov a rozumie ich podstate
UK – VV – Skladá priestorovú zostavu z rôznych materiálov
UK – HV – Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách
ZP – Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie

2.Rytmy času – zima ( počasie, obliekanie, znaky, športy )
JK – Pozná a dodržuje základné pravidlá vedenia dialógu
MI – Vytvorí podľa daného vzoru a pravidla jednoduchú postupnosť objektov
ČP – Uvedie príklady, kde všade sa v prírode nachádza voda
ČSP –Podľa návrhu ( schémy, náčrtu, predlohy ) zhotoví daný predmet
ČS –Pozná ročné obdobie, prípadne aj mesiac svojho narodenia
UK – VV –Farbami vyjadrí pocit
UK – HV – Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným kultiv. pohybom
ZP –Manipuluje s náčiním : hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie,
preskakovanie ...

Ostatné voliteľné učiteľkou

Mesiac: december

Učebné zdroje pre deti

Našim deťom.
Detské encyklopédie.
Výtvarný materiál.
Obrázkové mapy.
Stavebnice.
Detská literatúra.
Rozprávky a bájky.
Medovníčky.
Vianočné koledy.
Leporelá.
Programovateľná včielka Bee – Bot,
podložka.
Kalendár počasia.
Výučbové programové softvéry
v počítačoch ( napr. Výlety šaša Tomáša,
Cirkus šaša Tomáša, Alík a pod.
CD, DVD

Učebné zdroje pre učiteľku

Počítač. Interaktívna tabuľa
Prosociálna výchova v MŠ.
Pohybové hry detí predškolského veku.
Odborná literatúra.
Pracovné zošity, Písanka predškoláka,
Výtvarný, prírodný, technický
a odpadový materiál.
Detská literatúra: ľudové rozprávky
encyklopédie, príbehy zo života
detí, časopisy.
Pexeso – zvieratá.
Puzzle – obrázky.
Obrázkové materiály.
Maňušky.
Hudobný nástroj.
Formičky na medovníčky.
Vianočný stromček, ozdoby
na stromček.
Veľká vianočná kniha.
CD, Magnetofón.
Svet škôlkára

Stratégie výchovno-vzdelávacej
činnosti
Pohybové a relaxačné cvičenia.
Zážitkové učenie.
Vychádzky s tematickým zameraním.
Pracovné činnosti.
Počúvanie príbehov, rozprávok, povestí.
Dramatické hry, dramatizácie.
Spevácke činnosti.
Grafomotorické cvičenia.
Kreslenie, maľovanie, modelovanie,
nalepovanie, strihanie, zostrojovanie.
Artikulačné, rečové, sluchové,
rytmické a hudobné hry
a hry so slovami.
Pohybové improvizácie.
Bábkové hry a divadelné predstavenia
Hry so stavebnicami, s puzzle s pexesom.
Počúvanie.
Pohybové hry a aktivity.
Hádanky a labyrinty.
Riešenie problémových úloh.
Experimentovanie, pozorovanie.
Učenie riešením problému.
Zabezpečenie rôznych organizačných
foriem - individuálne, skupinové,
frontálne, spoločné, príprava
aktivizujúcich metód.

Metódy a prostriedky hodnotenia
dosiahnutia a sebahodnotenia
vytýčených výchov. vzdel. cieľov
Budeme overovať plnenie výkonových
štandardov, prostredníctvom
pracovných listov, produktov
výtvarných činností, práce v pracovných
zošitoch a pod
Spomedzi množstva metód budeme
využívať najdôležitejšiu metódu detí
predškolského veku a to hru.
metódy slovné
metódy zážitkového učenia
metódy inscenačné
metódy názorno – demonštratívne
metódy manipulačné, konštruktívne
metódy praktickej činnosti
metódy stimulačné, situačné,
interaktívne
metódy aplikačné
metódy vedúce k objavovaniu javov,
vzťahov, súvislostí
metódy grafickej a výtvarnej činnosti

Január
Obsahový celok: AJ ZIMA JE ČAROVNÁ
Charakteristika obsahového celku: Obsahový celok je zložený z tém: V kráľovstve snehu a ľadu; Vtáky v zime; Zima medzi
zvieratami; Vezmeme si sane.
Mesiac január dáva priestor na pozorovanie zimnej prírody. Umocniť radosť detí z pohybu hrami na snehu a so snehom,
poznávať krásy zimnej prírody.
Uvedomovať si význam starostlivosti človeka o voľne žijúce zvieratá v zime a o vtákov v zime.
Formy organizácie VVČ: edukačné aktivity, vychádzky do zimnej prírody, hry
Cieľ s environmentálnym zameraním: Všímať si podstatné vlastnosti prírodných javov – ľad, cencúle, mráz, metelica,
odmäk – skúmať vlastnosti snehu ( suchý, sypký, stlačený, zľadovatelý ) – experimentovanie.
Dĺžka trvania: 1 mesiac

Rámcové rozvrhnutie výkonových štandardov
1.V kráľovstve snehu a ľadu
JK – Bezprostredne sa zapája do rozhovorov v triede, aktívne komunikuje
s deťmi a učiteľkou
MI – Postaví stavbu z primeraného množstva stavebnicových dielcov podľa
vlastnej fantázie
ČP – Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na
základe vlastného pozorovania a skúmania
ČSP – Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti
UK – VV – Kreslí tzv. „situačnú kresbu“, vsadí postavy do prostredia
UK – HV – Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev učiteľky
ZP – Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka
3.Zima medzi zvieratkami
ČP – Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy
UK – VV – Vystrihuje tvary, obrázky z predlohy podľa obrysu
JK – Pri kreslení sedí vzpriamene, ruka ktorou píše leží od lakťa na stole,
hlavu drží rovno
ČP – Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše
UK – HV – Pri hudobno – pohybových činnostiach uplatňuje kultivovaný
pohyb
ČSP – Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu
MI – Pre dve skupiny objektov určí, kde je viac a kde menej objektov podľa
zisteného počtu objektov v skupinách ( do 10 prvkov v skupine )
ZP – Zvládne bez únavy a vyčerpania turistickú vychádzku

3.Vtáky v zime
JK – Reaguje na neverbálne signály ( gestá, mimiku ), udržuje očný kontakt,
hlasitosť prejavu prispôsobuje situácii
MI –Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok vie pomocou tlačidiel
prejsť určenú trasu a to aj s prekážkami
ČP – Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše
ČSP –Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel
ČS –Presadzuje sa v hre alebo činnosti spoločensky prijateľným spôsobom
UK – VV – Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty
UK – HV – Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách
ZP –Dodržiava pravidlá v pohybových hrách
2.Vezmeme si sane
JK – Identifikuje niektoré písmená abecedy
MI –Zistí, pomenuje a približne vymodeluje guľu, kocku, valec
ČP – Na príkladoch opisuje význam pôdy pre rastliny, živočíchy a človeka
ČSP –Vymenúva rôzne prírodné materiály
ČS –Opisuje známe trasy na základe orientačných bodov
UK – VV – Vystrihuje časti obrázkov
UK – HV –Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami
hudobnej dramatiky
ZP –Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka
Ostatné voliteľné učiteľkou

Mesiac: január

Učebné zdroje pre deti

Našim deťom
Detské encyklopédie
Výtvarný materiál
Obrázkový materiál
Stavebnice
Detská literatúra
Leporelá
Programovateľná včielka Bee – Bot,
podložka.
Kalendár počasia.
Výučbové programové softvéry
v počítačoch ( napr. Výlety šaša Tomáša,
Cirkus šaša Tomáša, Alík a pod.
CD, DVD

Učebné zdroje pre učiteľku

Počítač. Interaktívna tabuľa
Prosociálna výchova v MŠ.
Pohybové hry detí predškolského .veku
Pracovné zošity, Písanka predškoláka,
Výtvarný, prírodný, technický
a odpadový materiál
Detská literatúra: ľudové rozprávky
encyklopédie, príbehy zo života
detí, časopisy.
Pexeso - zvieratá
Puzzle – obrázky.
Odborná literatúra pre učiteľky MŠ.
Obrázkové materiály.
Maňušky.
Hudobný nástroj.
Rehabilitačná zostava.
Svet škôlkára

Stratégie výchovno-vzdelávacej
činnosti
Pohybové a relaxačné cvičenia.
Zážitkové učenie.
Vychádzky s tematickým zameraním.
Pracovné činnosti.
Počúvanie príbehov, rozprávok, povestí.
Dramatické hry, dramatizácie.
Spevácke činnosti.
Grafomotorické cvičenia.
Kreslenie, maľovanie, modelovanie,
nalepovanie, strihanie, zostrojovanie.
Artikulačné, rečové, sluchové,
rytmické a hudobné hry
a hry so slovami.
Pohybové improvizácie.
Bábkové hry a divadelné predstavenia
Hry so stavebnicami, s puzzle s pexesom.
Počúvanie.
Pohybové hry a aktivity.
Hádanky a labyrinty.
Riešenie problémových úloh.
Experimentovanie, pozorovanie.
Učenie riešením problému.
Zabezpečenie rôznych organizačných
foriem - individuálne, skupinové,
frontálne, spoločné, príprava
aktivizujúcich metód.

Metódy a prostriedky hodnotenia
dosiahnutia a sebahodnotenia
vytýčených výchov. vzdel. cieľov
Budeme overovať plnenie výkonových
štandardov, prostredníctvom
pracovných listov, produktov
výtvarných činností, práce v pracovných
zošitoch a pod
Spomedzi množstva metód budeme
využívať najdôležitejšiu metódu detí
predškolského veku a to hru.
metódy slovné
metódy zážitkového učenia
metódy inscenačné
metódy názorno – demonštratívne
metódy manipulačné, konštruktívne
metódy praktickej činnosti
metódy stimulačné, situačné,
interaktívne
metódy aplikačné
metódy vedúce k objavovaniu javov,
vzťahov, súvislostí
metódy grafickej a výtvarnej činnosti

Február
Obsahový celok: Svet okolo nás
Charakteristika obsahového celku: Obsahový celok je zložený z tém: Predmety a ich vlastnosti; Tatry naše malebné;
Fašiangy; Neživá príroda;
Utvárať silný citový vzťah k živej a neživej prírode, pociťovať potrebu starať sa o prírodu. Poznať a pomenovať predmety
dennej potreby, poznať ich vlastnosti, význam a účel. Pomáhať deťom vžiť sa do úloh dobrých a zlých postáv, nebáť sa
premeny na rozprávkovú bytosť a tešiť sa z atmosféry karnevalu.

Formy organizácie VVČ: edukačné aktivity, hry, pobyt vonku
Cieľ s environmentálnym zameraním: Správať sa empaticky ( na elementárnej úrovni ) – staráme sa o kamarátov –
pravidelne sa starať o vtáčiky, dopĺňať semienka do kŕmidiel, vešať loj na stromy
Dĺžka trvania: 1 mesiac

Rámcové rozvrhnutie výkonových štandardov
1.Predmety a ich vlastnosti
JK – Odpovedá na otázky týkajúce sa miesta, času, zápletky a rozuzlenia deja
MI – V skupine telies identifikuje kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník
ČP – Opíše vy vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na
základe vlastného pozorovania a skúmania
ČSP –Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
Vymenuje niektoré tradičné remeslá
UK – VV – Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar
UK – HV –Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie
charakteru, nálady piesne či skladby
ZP – Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie

2. Tatry naše malebné
JK – Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov
MI – Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, vie používať digitálne
animované programy určené pre deti
ČP –Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov
Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše
ČSP –Vymenúva rôzne prírodné materiály
ČS –Pozná najznámejšie útvary našej vlasti
UK – VV – Skladá priestorovú zostavu z rôznych materiálov
UK – HV – Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam
ZP –Aktívne sa zapája do hier so snehom

3.Fašiangy
JK – Pozná a dodržuje základné pravidlá vedenia dialógu
MI – Rozumie pojmom a symbolom jeden – desať, počet
ČP – Rozpráva o prírodných reáliách známeho prostredia
ČSP –Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel
ČS – Podelí sa o veci
UK – VV – Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete
UK – HV – Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam
ZP – Ovláda tieto základné lokomočné pohyby: chôdza, beh, skok,lezenie...
Ostatné voliteľné učiteľkou

4.Neživá príroda
JK – Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh
MI –Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti ( farba, tvar,
veľkosť, materiál a pod. )
ČP –Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných znakov
ČSP –Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti
ČS –Pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu, napr. rieku, ktorá preteká
cez daný región, pohorie či vodnú plochu
UK – VV –Farbami vyjadrí pocit
UK – HV – Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam
ZP –Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie atď.

Mesiac: február

Učebné zdroje pre deti

Našim deťom.
Detské encyklopédie.
Výtvarný materiál.
Obrázkový materiál.
Stavebnice.
Detská literatúra.
Maľovaná abeceda.
Skladby o zime.
Báseň: Fašiangy
Pieseň: Fašiangy Turíce ...
Programovateľná včielka Bee – Bot,
podložka.
Kalendár počasia.
Výučbové programové softvéry
v počítačoch ( napr. Výlety šaša Tomáša,
Cirkus šaša Tomáša, Alík a pod.
CD, DVD

Učebné zdroje pre učiteľku

Počítač. Interaktívna tabuľa
Prosociálna výchova v MŠ.
Pohybové hry detí predškolského veku.
Pracovné zošity, Písanka predškoláka,
pracovné zošity.
Výtvarný, prírodný, technický
a odpadový materiál.
Detská literatúra: ľudové rozprávky
encyklopédie, príbehy zo života
detí, časopisy.
Pexeso
Puzzle - obrázky
Odborná literatúra pre učiteľky MŠ
Obrázkové materiály
Maňušky
Hudobný nástroj.
Svet škôlkára

Stratégie výchovno-vzdelávacej
činnosti
Pohybové a relaxačné cvičenia.
Zážitkové učenie.
Vychádzky s tematickým zameraním.
Pracovné činnosti.
Počúvanie príbehov, rozprávok, povestí.
Dramatické hry, dramatizácie.
Spevácke činnosti.
Grafomotorické cvičenia.
Kreslenie, maľovanie, modelovanie,
nalepovanie, strihanie, zostrojovanie.
Artikulačné, rečové, sluchové,
rytmické a hudobné hry
a hry so slovami.
Pohybové improvizácie.
Bábkové hry a divadelné predstavenia
Hry so stavebnicami, s puzzle s pexesom.
Počúvanie.
Pohybové hry a aktivity.
Hádanky a labyrinty.
Riešenie problémových úloh.
Experimentovanie, pozorovanie.
Učenie riešením problému.
Zabezpečenie rôznych organizačných
foriem - individuálne, skupinové,
frontálne, spoločné, príprava
aktivizujúcich metód.

Metódy a prostriedky hodnotenia
dosiahnutia a sebahodnotenia
vytýčených výchov. vzdel. cieľov
Budeme overovať plnenie výkonových
štandardov, prostredníctvom
pracovných listov, produktov
výtvarných činností, práce v pracovných
zošitoch a pod
Spomedzi množstva metód budeme
využívať najdôležitejšiu metódu detí
predškolského veku a to hru.
metódy slovné
metódy zážitkového učenia
metódy inscenačné
metódy názorno – demonštratívne
metódy manipulačné, konštruktívne
metódy praktickej činnosti
metódy stimulačné, situačné,
interaktívne
metódy aplikačné
metódy vedúce k objavovaniu javov,
vzťahov, súvislostí
metódy grafickej a výtvarnej činnosti

Marec
Obsahový celok: Jar k nám letí
Charakteristika obsahového celku: Obsahový celok je zložený z tém: Kniha náš kamarát; Z rozprávky do rozprávky; Rytmy
času – jar ( počasie, obliekanie, znaky, športy ) Jarné kvety; Nasadať ideme ( naša zem )
Je situovaný na mesiac marec, mesiac knihy, obdobie objavovania literárneho bohatstva ľudovej slovesnosti, pestovaniu
vzťahu ku knihe, chápaniu základných vlastnosti mravnosti, rozvíjaniu citového života detí literatúrou.
Vytvárať pozitívny vzťah k prírode, pozorovať prebúdzajúcu sa prírodu, nachádzať a vnímať jej čaro a jedinečnosť,
prostredníctvom zmyslového vnímania vystihnúť typické znaky ročného obdobia. Zoznamovať sa s rozmanitosťou života na
zemi, využívať informácie z encyklopédií a kníh
Formy organizácie VVČ: hry, edukačné aktivity v MŠ aj v knižnici, vychádzky
Cieľ s environmentálnym zameraním: Jasne a zrozumiteľne vyjadrovať myšlienky, keď vykukne prvá tráva – rast trávy,
prvých jarných kvetov, pučanie stromov, kríkov, objavenie prvého hmyzu – pozorovať, vyjadrovať
Dĺžka trvania: 1 mesiac

Rámcové rozvrhnutie výkonových štandardov
1.Kniha náš kamarát
JK – Pri činnostiach s knihou rozumie a aktívne/ v primeraných
ekvivalentoch/ používa výrazy autor, kniha, strana, spisovateľ
MI – Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami,, vie ovládať
digitálne hry či používať digitálne animované programy určené pre danú
vekovú skupinu a pod.
ČP – Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše
ČSP – Podľa návrhu zhotoví daný predmet
ČS – Orientuje sa v základných verejných inštitúciách a službách
UK – VV – Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty
UK – HV – Spieva piesne a riekanky
ZP – Ovláda tieto základné lokomočné pohyby: chôdza, beh, skok, lezenie,
plazenie, kotúľanie
3.Rytmy času – jar (počasie, obliekanie, znaky, športy )
JK – Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť
očí od podložky je primeraná
MI –Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom
ČP –Rozpráva o prírodných reáliách známeho prostredia
ČSP –Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov
ČS – Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou
UK – VV –Vystrihuje časti obrázkov
UK – HV – Spieva piesne a riekanky
ZP –Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie atď.

1.Nasadať ideme ( naša zem )
JK – Rozhodne či sa dve slová rýmujú
MI – V skupine telies identifikuje kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník
ČP –Vie, že sme obklopení vzduchom
ČSP –Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu
ČS – Vymenuje rôzne druhy dopravných prostriedkov

2.Z rozprávky do rozprávky
JK – Identifikuje pri čítaní slová v správnej smerovej orientácií ( zľava –
doprava )
MI – Určí ( označí )objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných
spojení vpravo, vľavo, v rohu, v strede ...
ČP –Rozpráva o prírodných reáliách známeho prostredia
ČSP –Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu
ČS –Opisuje známe trasy na základe orientačných bodov
UK – VV – Hravo experimentuje s farbami
UK – HV – Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie
charakteru, nálady piesne či skladby
ZP –Dodržiava pravidlá v pohybových hrách
4.Jarné kvety
JK – Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou ( básničkou )
a prozaickými žánrami
MI – Dokreslí obrázok podľa pokynov, dá pokyn na dokreslenie obrázka na
určené miesto
ČP – Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše
ČS – Pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu, napr. rieku, ktorá preteká
cez daný región, pohorie či vodnú plochu
ČSP –Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu
UK – VV – Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar ( nové zobrazenie )
UK – HV – Spieva piesne a riekanky
ZP – Ovláda tieto základné lokomočné pohyby: chôdza, beh, skok, lezenie,
plazenie, kotúľanie
UK – VV – Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar
UK – HV – aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev učiteľky
ZP –Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka
Ostatné voliteľné učiteľkou

Mesiac: marec

Učebné zdroje pre deti

Našim deťom.
Detské encyklopédie.
Výtvarný materiál.
Obrázkový materiál.
Pieseň : Naša zem je guľatá
Detská literatúra.
Maľované čítanie.
Leporelá.
Knihy z detskej knižnice.
Programovateľná včielka Bee – Bot,
podložka.
Kalendár počasia.
Výučbové programové softvéry
v počítačoch ( napr. Výlety šaša Tomáša,
Cirkus šaša Tomáša, Alík a pod.
CD, DVD

Učebné zdroje pre učiteľku

Počítač.
Prosociálna výchova v MŠ.
Pohybové hry detí predškolského veku.
Pracovné zošity, Písanka predškoláka.
Výtvarný, prírodný, technický
a odpadový materiál.
Detská literatúra: ľudové rozprávky
encyklopédie, príbehy zo života
detí, časopisy.
Pexeso.
Puzzle – obrázky.
Odborná literatúra pre učiteľky MŠ.
Obrázkové materiály.
Maňušky.
Hudobný nástroj.
Svet škôlkára

Stratégie výchovno-vzdelávacej
činnosti
Pohybové a relaxačné cvičenia.
Zážitkové učenie.
Vychádzky s tematickým zameraním.
Pracovné činnosti.
Počúvanie príbehov, rozprávok, povestí.
Dramatické hry, dramatizácie.
Spevácke činnosti.
Grafomotorické cvičenia.
Kreslenie, maľovanie, modelovanie,
nalepovanie, strihanie, zostrojovanie.
Artikulačné, rečové, sluchové,
rytmické a hudobné hry
a hry so slovami.
Pohybové improvizácie.
Bábkové hry a divadelné predstavenia
Hry so stavebnicami, s puzzle s pexesom.
Počúvanie.
Pohybové hry a aktivity.
Hádanky a labyrinty.
Riešenie problémových úloh.
Experimentovanie, pozorovanie.
Učenie riešením problému.
Zabezpečenie rôznych organizačných
foriem - individuálne, skupinové,
frontálne, spoločné, príprava
aktivizujúcich metód.

Metódy a prostriedky hodnotenia
dosiahnutia a sebahodnotenia
vytýčených výchov. vzdel. cieľov
Budeme overovať plnenie výkonových
štandardov, prostredníctvom
pracovných listov, produktov
výtvarných činností, práce v pracovných
zošitoch a pod
Spomedzi množstva metód budeme
využívať najdôležitejšiu metódu detí
predškolského veku a to hru.
metódy slovné
metódy zážitkového učenia
metódy inscenačné
metódy názorno – demonštratívne
metódy manipulačné, konštruktívne
metódy praktickej činnosti
metódy stimulačné, situačné,
interaktívne
metódy aplikačné
metódy vedúce k objavovaniu javov,
vzťahov, súvislostí
metódy grafickej a výtvarnej činnosti

Apríl
Obsahový celok: Odvezme sa za dobrodružstvom
Charakteristika obsahového celku: Obsahový celok je zložený z tém : Veľkonočné vajíčko; Moja rodná vlasť; Zvieratá a ich
mláďatá; Záhradné a lúčne kvety.
Aktívne sa zúčastniť na príprave a oslavách sviatkov jari, podporovať udržiavanie ľudových tradícií. Pestovať kladný vzťah
k zvieratám a ich mláďatám. Na základe pozorovania a praktických skúsenosti poznať význam kvetov a rastlín pre človeka.
Poznávať krajinu a najznámejšie prírodné krásy regiónu.
Formy organizácie VVČ: hry, edukačné aktivity, vychádzky do prírody, pobyt vonku
Cieľ s environmentálnym zameraním: Osvojovať si mravné návyky a utvoriť si základy kultivovaného správania v prírode –
pozorovať návrat prvých kŕdľov, stavanie prvých hniezd, kŕmenie mláďat, počúvať spev vtákov.
Dĺžka trvania: 1 mesiac

Rámcové rozvrhnutie výkonových štandardov
1.Veľkonočné vajíčko
JK –Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu ( napr. udalosti atď. )
MI – Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom
ČP – Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše
ČSP –Podľa návrhu ( schémy, náčrtu, predlohy ) zhotoví daný predmet
ČS – Aktívne sa zúčastňuje osláv a sviatkov a rozumie ich podstate
UK – VV – Spojí tvary do výsledného celku a pomenuje ho
UK – HV – Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie
charakteru, nálady piesne či skladby
ZP – Dodržiava pravidlá v pohybových hrách

2.Moja rodná vlasť
JK – Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá
MI – Vytvorí podľa daného vzoru a pravidla jednoduchú postupnosť objektov
ČP –Rozpráva o prírodných reáliách známeho prostredia
ČSP –Plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach
ČS –Rozpoznáva štátne symboly Slovenskej republiky –zástava, hymna
UK – VV –Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar ( nové zobrazenie )
UK – HV – Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, pohybom atď.
ZP –Dodržiava pravidlá v pohybových hrách

3.Zvieratá a ich mláďatá
JK –Odpovedá na otázky nad rámec doslovného významu textu a dokáže
predvídať dej, domýšľať ( dedukovať ) obsah, aplikovať informácie z textu
v prenesených situáciách a pod.
MI – Určí ( označí ) objekt na základe popisu polohy pomocou slov
a slovných spojení, ako sú prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný ...
ČP – Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov ( pohyb, dýchanie,
starnutie a pod. )
ČSP –Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov
ČS – Rozlišuje dobré a zlé správanie
UK – VV – Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty
UK – HV – Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným kultivovaným
pohybom
ZP – Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe,
obrat okolo výškovej osi

4.Záhradné a lúčne kvety
JK – Formuje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia
MI – Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou
ČP –Uvedie niektoré životné prejavy rastlín ( napríklad klíčenie, rast,
rozmnožovanie a pod. )
ČS – Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše
ČSP –Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo
výrobe jednoduchých strojov
UK – VV – Farbami vyjadrí pocit
UK – HV – Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev učiteľky
ZP – Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie,
preskakovanie atď.
Ostatné voliteľné učiteľkou

Mesiac: apríl

Učebné zdroje pre deti

Našim deťom
Detské encyklopédie
Výtvarný materiál
Obrázkové mapy
Stavebnice
Detská literatúra
Báseň : Oblej ma šuhajko
HPH : Prileteli vtáčky už sú tu
Programovateľná včielka Bee – Bot,
podložka.
Kalendár počasia.
Výučbové programové softvéry
v počítačoch ( napr. Výlety šaša Tomáša,
Cirkus šaša Tomáša, Alík a pod.
CD, DVD

Učebné zdroje pre učiteľku

Počítač.
Prosociálna výchova v MŠ.
Pohybové hry detí predškolského veku.
Hry v MŠ.
Pracovné zošity, Písanka predškoláka.
Výtvarný, prírodný, technický
a odpadový materiál.
Detská literatúra: ľudové rozprávky
encyklopédie, príbehy zo života
detí, časopisy.
Pexeso.
Puzzle – obrázky
Odborná literatúra pre učiteľky MŠ.
Obrázkový materiál.
Maňušky.
Hudobný nástroj.
Svet škôlkára

Stratégie výchovno-vzdelávacej
činnosti
Pohybové a relaxačné cvičenia.
Zážitkové učenie.
Vychádzky s tematickým zameraním.
Pracovné činnosti.
Počúvanie príbehov, rozprávok, povestí.
Dramatické hry, dramatizácie.
Spevácke činnosti.
Grafomotorické cvičenia.
Kreslenie, maľovanie, modelovanie,
nalepovanie, strihanie, zostrojovanie.
Artikulačné, rečové, sluchové,
rytmické a hudobné hry
a hry so slovami.
Pohybové improvizácie.
Bábkové hry a divadelné predstavenia
Hry so stavebnicami, s puzzle s pexesom.
Počúvanie.
Pohybové hry a aktivity.
Hádanky a labyrinty.
Riešenie problémových úloh.
Experimentovanie, pozorovanie.
Učenie riešením problému.
Zabezpečenie rôznych organizačných
foriem - individuálne, skupinové,
frontálne, spoločné, príprava
aktivizujúcich metód.

Metódy a prostriedky hodnotenia
dosiahnutia a sebahodnotenia
vytýčených výchov. vzdel. cieľov
Budeme overovať plnenie výkonových
štandardov, prostredníctvom
pracovných listov, produktov
výtvarných činností, práce v pracovných
zošitoch a pod
Spomedzi množstva metód budeme
využívať najdôležitejšiu metódu detí
predškolského veku a to hru.
metódy slovné
metódy zážitkového učenia
metódy inscenačné
metódy názorno – demonštratívne
metódy manipulačné, konštruktívne
metódy praktickej činnosti
metódy stimulačné, situačné,
interaktívne
metódy aplikačné
metódy vedúce k objavovaniu javov,
vzťahov, súvislostí
metódy grafickej a výtvarnej činnosti

Máj
Obsahový celok: S láskou
Charakteristika obsahového celku: Obsahový celok sa skladá z tém: Moja mama ;Voda – putovanie vodnej kvapky; Čo sa
skrýva v tráve; Dopravné prostriedky.
Upevniť citový vzťah k rodine, vyjadriť lásku k mame rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami, podieľať sa aktívne na
príprave Osláv Dňa matiek.
Emotívnou formou viesť deti k pochopeniu významu rodiny pre život jednotlivca. Na základe pozorovania a praktických
skúsenosti poznať význam vzduchu a vody pre život na zemi, všímať si vplyv počasia na človeka, zvieratá i rastliny.
Chápať, že ľudská činnosť môže životné prostredie chrániť, ale aj poškodzovať. Poznať, pomenovať a rozlíšiť rôzne
dopravné prostriedky.
Formy organizácie VVČ: edukačné aktivity, pobyt vonku, hry
Cieľ s environmentálnym zameraním: Utvárať si pozitívny vzťah k pracovným činnostiam – kvetinová záhrada – sadenie
mladých sadeníc kvetov, zalievanie, odstraňovanie buriny.
Dĺžka trvania: 1 mesiac

Rámcové rozvrhnutie výkonových štandardov
1.Moja mama – sviatky a oslavy
JK – Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou ( básničkou )
a prozaickými žánrami
MI – V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných objektov s určeným
počtom
ČP – Odlišuje živé od neživých súčasti prírody
ČSP –Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu
ČS –Vymenuje členov blízkej rodiny. Identifikuje príbuzenské vzťahy v blízkej
rodine
UK – VV –Kreslí postavu
UK – HV – Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách
ZP – Dodržiava pravidlá v pohybových hrách
3.Čo sa skrýva v tráve
JK – Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny
MI – Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, vie ovládať digitálne
hry či používať digitálne animované programy
ČP – Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše
ČSP –Vhodne používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu
alebo materiálu
ČS – Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, lúka, potok, rieka, jazero
UK – VV – Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty
UK – HV – Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami
hudobnej dramatiky
ZP –Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: sto, drep, kľak,
sed, ľah

2.Voda – putovanie vodnej kvapky
JK –Identifikuje niektoré písmená abecedy
MI – V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine
ČP – Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka
ČSP –Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel
ČS – Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na
základe vlastného pozorovania a skúmania
UK – VV – Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty
UK – HV – Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami
hudobnej dramatiky
ZP – Dodržiava pravidlá v pohybových hrách
4.Dopravné prostriedky
JK – Reaguje na neverbálne signály ( gestá, mimiku ), udržuje očný kontakt,
hlasitosť prejavu prispôsobuje situácii
MI – Rozumie pojmom a spojeniam vzor, pravidlo, je to pravda, nie je to
pravda, viac, menej, rovnako, najviac, najmenej, veľa, málo
ČP – Odlišuje živé od neživých súčastí prírody
ČSP –Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel
ČS – Vymenuje rôzne druhy dopravných prostriedkov
UK – VV – Vystrihuje časti obrázkov
UK – HV – Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, pohybom alebo
inými umeleckými výrazovými prostriedkami
ZP – Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie

Ostatné voliteľné učiteľkou

Mesiac: máj

Učebné zdroje pre deti

Našim deťom.
Detské encyklopédie.
Výtvarný materiál.
Obrázkové mapy.
Stavebnice.
Detská literatúra.
Leporelá.
Pieseň : Škovránok spieva ...
Programovateľná včielka Bee – Boot,
podložka.
Kalendár počasia.
Výučbové programové softvéry
v počítačoch ( napr. Výlety šaša Tomáša,
Cirkus šaša Tomáša, Alík a pod.
CD, DVD

Učebné zdroje pre učiteľku

Počítač.
Prosociálna výchova v MŠ.
Pohybové hry detí predškolského veku.
Pracovné zošity, Písanka predškoláka.
Výtvarný, prírodný, technický
a odpadový materiál.
Detská literatúra: ľudové rozprávky
encyklopédie, príbehy zo života
detí, časopisy.
Pexeso.
Puzzle – obrázky.
Odborná literatúra pre učiteľky MŠ.
Obrázkový materiál.
Maňušky.
Hudobný nástroj.
Svet škôlkára

Stratégie výchovno-vzdelávacej
činnosti
Pohybové a relaxačné cvičenia.
Zážitkové učenie.
Vychádzky s tematickým zameraním.
Pracovné činnosti.
Počúvanie príbehov, rozprávok, povestí.
Dramatické hry, dramatizácie.
Spevácke činnosti.
Grafomotorické cvičenia.
Kreslenie, maľovanie, modelovanie,
nalepovanie, strihanie, zostrojovanie.
Artikulačné, rečové, sluchové,
rytmické a hudobné hry
a hry so slovami.
Pohybové improvizácie.
Bábkové hry a divadelné predstavenia
Hry so stavebnicami, s puzzle s pexesom.
Počúvanie.
Pohybové hry a aktivity.
Hádanky a labyrinty.
Riešenie problémových úloh.
Experimentovanie, pozorovanie.
Učenie riešením problému.
Zabezpečenie rôznych organizačných
foriem - individuálne, skupinové,
frontálne, spoločné, príprava
aktivizujúcich metód.

Metódy a prostriedky hodnotenia
dosiahnutia a sebahodnotenia
vytýčených výchov. vzdel. cieľov
Budeme overovať plnenie výkonových
štandardov, prostredníctvom
pracovných listov, produktov
výtvarných činností, práce v pracovných
zošitoch a pod
Spomedzi množstva metód budeme
využívať najdôležitejšiu metódu detí
predškolského veku a to hru.
metódy slovné
metódy zážitkového učenia
metódy inscenačné
metódy názorno – demonštratívne
metódy manipulačné, konštruktívne
metódy praktickej činnosti
metódy stimulačné, situačné,
interaktívne
metódy aplikačné
metódy vedúce k objavovaniu javov,
vzťahov, súvislostí
metódy grafickej a výtvarnej činnosti

Jún
Obsahový celok: Letnou krajinou
Charakteristika obsahového celku: Obsahový celok sa skladá z tém: MDD – týždeň plný zábavy; Exotické zvieratá; Rytmy
času - leto; Letné radovánky ; Lúčime sa škôlka milá
Diskutovať na tému multikultúrnej rozmanitosti ľudstva, života detí v rôznych kútoch zeme a zaujať k nim hodnotiace
postoje. Sprostredkovaným pozorovaním poznávať a rozlišovať niektoré exotické zvieratá.
Upevňovať zdravie detí pobytom v zdravom prírodnom prostredí, športovými a pohybovými aktivitami ich viesť
k pohybovej kultúre a užívaniu si spoločných chvíľ s kamarátmi. Spoločne prežívať radosť a zábavu realizovaním
spoločenských aktivít pri rozlúčke s materskou školou.
Vystihnúť typické znaky ročného obdobia. Formy organizácie VVČ: edukačné aktivity, pobyt vonku, hry
Cieľ s environmentálnym zameraním: Rozvíjať tvorivé myslenie – vyrobiť si svoj environmentálny kalendár
Dĺžka trvania: 1 mesiac

Rámcové rozvrhnutie výkonových štandardov
1. MDD – týždeň zábavy
JK – Uvedie jednoduché príklady dôležitosti písanej reči
MI – Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou
ČP – Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia
ČSP –Podľa návrhu ( schémy, náčrtu, predlohy ) zhotoví daný predmet
ČS – Aktívne sa zúčastňuje osláv sviatkov a rozumie ich podstate
UK – VV – Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete
UK – HV – Spieva piesne a riekanky
ZP –Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné kroky
na hudobný sprievod

2.Exotické zvieratá
JK – Formuje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia
MI –V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných objektov s určeným počtom
ČP – Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy
ČSP –Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu
ČS – Odmieta nevhodné správanie
UK – VV – Modeluje z mäkkej modelovacej hmoty
UK – HV – Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 aj 3/4 takte
ZP –Udržiava poriadok vo svojom okolí

3.Rytmy času – leto ( počasie, obliekanie, znaky, športy )
JK – Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom
MI –Uvedomuje si existenciu masmédií ( vie identifikovať, že niečo počul
v televízií, v rádiu, že existujú časopisy )
ČP –Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na
základe vlastného pozorovania a skúmania ( svetlo a tiene, teplo a horenie,
topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb )
ČSP –Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov
ČS – Vie koľko má rokov
UK – VV – Pomenuje výsledný tvar
UK – HV – Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami
hudobnej dramatiky
ZP – Ovláda základné sebaobslužné činnosti

4.Letné radovánky
JK – Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu krátkeho literárneho útvaru
rytmickým sprievodom
MI – V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla numerickej
postupnosti po číslo 10
ČP – Uvedie príklady ,kde všade sa v prírode nachádza voda
ČSP –Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti
ČS – Opíše režim dňa
UK – VV – Správne opíše obraz, sochu, dizajn ( predmet ) a architektúru
UK – HV –Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam
ZP –Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie
Ostatné voliteľné učiteľkou

Mesiac: jún

Učebné zdroje pre deti

Našim deťom.
Detské encyklopédie.
Výtvarný materiál.
Obrázkové mapy.
Stavebnice.
Detská literatúra.
Leporelá.
Knihy z detskej knižnice.
Báseň : Deň detí.
Pieseň : Zvoňte lúčne zvončeky ...
Programovateľná včielka Bee – Bot,
podložka.
Kalendár počasia.
Výučbové programové softvéry
v počítačoch ( napr. Výlety šaša Tomáša,
Cirkus šaša Tomáša, Alík a pod.
CD, DVD

Učebné zdroje pre učiteľku

Počítač.
Prosociálna výchova v MŠ.
Pohybové hry detí predškolského veku.
Odborná literatúra pre učiteľky MŠ.
Pracovné zošity, Písanka predškoláka.
Výtvarný, prírodný, technický
a odpadový materiál.
Detská literatúra: ľudové rozprávky
encyklopédie, príbehy zo života
detí, časopisy.
Pexeso.
Puzzle – obrázky.
Obrázkový materiál.
Maňušky.
Hudobný nástroj.
Svet škôlkára

Stratégie výchovno-vzdelávacej
činnosti
Pohybové a relaxačné cvičenia.
Zážitkové učenie.
Vychádzky s tematickým zameraním.
Pracovné činnosti.
Počúvanie príbehov, rozprávok, povestí.
Dramatické hry, dramatizácie.
Spevácke činnosti.
Grafomotorické cvičenia.
Kreslenie, maľovanie, modelovanie,
nalepovanie, strihanie, zostrojovanie.
Artikulačné, rečové, sluchové,
rytmické a hudobné hry
a hry so slovami.
Pohybové improvizácie.
Bábkové hry a divadelné predstavenia
Hry so stavebnicami, s puzzle s pexesom.
Počúvanie.
Pohybové hry a aktivity.
Hádanky a labyrinty.
Riešenie problémových úloh.
Experimentovanie, pozorovanie.
Učenie riešením problému.
Zabezpečenie rôznych organizačných
foriem - individuálne, skupinové,
frontálne, spoločné, príprava
aktivizujúcich metód.

Metódy a prostriedky hodnotenia
dosiahnutia a sebahodnotenia
vytýčených výchov. vzdel. cieľov
Budeme overovať plnenie výkonových
štandardov, prostredníctvom
pracovných listov, produktov
výtvarných činností, práce v pracovných
zošitoch a pod
Spomedzi množstva metód budeme
využívať najdôležitejšiu metódu detí
predškolského veku a to hru.
metódy slovné
metódy zážitkového učenia
metódy inscenačné
metódy názorno – demonštratívne
metódy manipulačné, konštruktívne
metódy praktickej činnosti
metódy stimulačné, situačné,
interaktívne
metódy aplikačné
metódy vedúce k objavovaniu javov,
vzťahov, súvislostí
metódy grafickej a výtvarnej činnosti

Vyučovací jazyk
Výchova a vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje v slovenskom jazyku alebo v jazyku príslušnej
národnostnej menšiny

Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom
vzdelaní
Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa v školskom roku, v ktorom do 31.augusta dosiahne šiesty rok
veku a zároveň dosiahne školskú spôsobilosť. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie
o absolvovaní predprimárneho vzdelania, ktoré vydáva materská škola.
Ukončenie predprimárneho vzdelávania sa realizuje oficiálnym rozlúčkovým stretnutím za účasti rodičov
a pozvaných hostí.

Personálne zabezpečenie
Výchovno – vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonáva zástupkyňa riaditeľa a učiteľky predprimárneho
vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti ( Zákon 317/2009
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ).
Prevádzkoví pracovníci spĺňajú požadované vzdelanie pre výkon ich činnosti a pracovného zaradenia.

Materiálno-technické a priestorové podmienky
Prostredie materskej školy spĺňa estetické a emocionálne kvality. Každá trieda je jedinečná a podnetná pre
deti. Hračky patria k nezastupiteľnému vybaveniu materskej školy. Dopĺňajú sa priebežne, podľa potreby,
S ohľadom na ich kvalitu a veku primeranosť. Detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné
náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika sú súčasťou materskej školy. Učiteľská
knižnica sa dopĺňa priebežne, podľa ponuky zaujímavých a certifikovaných publikácií. Učebné pomôcky sú
bohato zastúpené, sústreďujú sa v sklade a slúžia všetkým učiteľkám. Spotrebný materiál, na výtvarné,
grafomotorické a pracovné činnosti je dostatočne zabezpečený. Stoly a stoličky sú nahradené novými,
pretože boli opotrebované. Vymenený je aj nábytok v triedach, skrinky v šatni, ležadlá pre deti, koberce
a doplnené žalúzie na oknách. V MŠ sa využívajú počítače, internet, interaktívne tabule, notebooky,
robotická hračka Bee - Boot. Je potrebné vybudovať vlastné detské ihrisko pre deti MŠ.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
MŠ má vypracovaný a RÚVZ v Bojniciach schválený Prevádzkový poriadok, záväzný pre všetkých
zamestnancov.
Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy
od prevzatia až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.
Pri školských aktivitách a aktivitách mimo MŠ sa dodržiava § 7 Vyhlášky č. 306/2008 MŠ SR o materskej
škole v znení neskorších predpisov.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
Cieľom hodnotenia je preverenie kvality, zručností a návykov detí, získaných podľa požiadaviek učebných
osnov a plánov.
Na konci školského roku triedna učiteľka vypracuje hodnotenie každého dieťaťa. Hodnotenie bude založené
v Osobnom spise dieťaťa.
Diagnostika – zaznamenáva úroveň detských schopností, vedomostí a spôsobilosti.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy
Vnútroškolskú kontrolu vykonáva vedúci pracovník denne, týždenne a mesačne, prípadne podľa potreby.
Formy a prostriedky: rozhovor, hospitácia, rozbor činností, kontrola dokumentácie.
Výsledky kontroly: konzultujú sa a evidujú ( záznamy ), informácie sa analyzujú a využívajú v ďalšej práci.
Pri zistení nedostatkov sa navrhujú konkrétne opatrenia s termínom splnenia a následnej kontroly.
Obsah kontroly: Plnenie povinnosti podľa pracovnej náplne, dodržiavanie Zákonníka práce, Pracovného
poriadku, Vnútorného poriadku školy a zásad BOZP a PO.
Hodnotenie PZ sa uskutočňuje v súlade so zákonom č.317/2009, § 52 ods.1 Z. z.

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického i odborného zamestnanca MŠ.
Vzdelávanie učiteliek bude orientované na plnenie cieľov kontinuálneho vzdelávania, učiteľky budú
zaradené do vzdelávania podľa pokynov MPC.
Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov prebieha buď na podnet školy vyplývajúci
z jej potrieb, alebo z vlastnej iniciatívy pedagogických a odborných zamestnancov.

