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13. Výchovné osnovy 
rozpracované podľa mesiacov a tematických oblastí výchovy 

Oblasť 
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Obsahové štandardy Výkonové štandardy 

   Obsah / téma Typ činnosti Pedag. stratégie Cieľové zameranie Metódy/formy Cieľový výstup - výchovný cieľ 

SEPTEMBER 

1 3 Prvé kontakty vo výchovnom 
oddelení Príležitostná Formovať u detí hodnotové 

orientácie 
Vytvárať prosocociálne 
spoločenstvo detí Zážitková metóda Vedieť sa predstaviť, prezentovať 

seba 

1 3 Základné návyky osobnej 
hygieny a stolovania Priebežná Získavať základy zručností 

potrebných pre praktický život 

Ovládať zás. správ. 
stolovania a osob. 
hygieny 

Práca v skupine, 
metóda cvičenia 

Vedieť správne používať príbor a 
dodržiavať zásady osobnej hygieny 

Spoločensko vedná 
činnosť 

1 3 
Pozdrav, oslovenie, 
poďakovanie, požiadanie o 
niečo, ospravedlnenie 

Priebežná Formovať u detí kladné 
charakterové vlastnosti 

Rozlišovať dodrž. a 
poruš. ľudských práv 

Hranie rolí, riešenie 
konfliktov Schopnosť oceniť dobro na iných 

1 4 Pretláčanie listov Príležitostná Viesť deti k tvorivému 
mysleniu Vnímať tvary Rudka, mäkká 

ceruzka Rozvíjať základy technických zručností 

1 4 Záložka do knihy Príležitostná Rozvíjať u detí schopnosť 
pracovať 

Rozvíjať jemnú motoriku Strihanie, lepenie Vyrobiť výrobok 
Pracovno technická 

činnosť 

1 4 Práca s maketou Príležitostná Viesť deti k samostatnej práci Rozvíjať technickú 
zručnosť 

Práca s nožnicami, 
lepenie  

Rozvíjať základy manuálnych 
zručností 

1 3 Pohybové  hry Priebežná Rozvíjať u detí schop. prac. v 
tíme 

Rozvíjať obratnosť Práca v skupinách Schopnosť pravidelného pohybu 

1     3 Štafetové  hry Príležitostná Rozvíjať športový talent Rozvíjať obratnosť, 
postreh detí Tímová práca Relaxovať pohybom 

Telovýchovná 
činnosť 

1 5 Dopravná výchova Príležitostná Predchádzať doprav. 
nehodovosti detí 

Ovládať pravidlá cestnej 
premávky 

Praktické cvičenie 
na doprav. ihrisku 

Používať získané vedomosti v praxi 

1 6 Spievanie známych piesní Príležitostná Rozvíjať hlasový rozsah detí Rozvíjať správne 
spevácke návyky 

Motivácia k vzor. 
prednesu Naučiť deti relaxovať pri hudbe  

1 6 Zisťovanie výtvarných 
schopností detí Príležitostná Rozvíjať estetické cítenie u 

detí 
Rozvíjať svoj talent a 
špecific. schopnosti 

Aktivizácia 
povzbudenie 

Vedieť používať správne výtvarné 
pomôcky 

Esteticko výchovná 
činnosť 

1 6 Strom, jeseň Príležitostná Prejaviť  pozitívny vzťah  
k  umeniu 

Poznať čisté a špinavé 
farby Maľovanie temperou Miešať farebnú hmotu 

1 2 Pozorovanie zmien v prírode Priebežná Poznať základné princípy 
ochrany živ. prostredia 

Sledovať zmeny v prírode 
počas roka Vychádzka Uvedomovať si krásy prírody a jej 

význam  

1 1 Poznám svoje telo Príležitostná Určovať základné časti 
ľudského tela 

Zoznámiť sa s anatómiou 
človeka Rozhovor, beseda Pochopiť zodpovednosť za svoje 

zdravie 

Prírodovedno 
environmentálna 

činnosť 
1 4 Starostlivosť o izbové rastliny Priebežná Pestovať kladný vzťah k 

prírode 
Rozvíjať zručnosti pri 
ošetrovaní izb. rastlín 

Skupinová práca, 
pokus 

Uplatňovať zručnosti pri ochrane živ. 
prostredia 
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1 Vypracovanie domácich  úloh Pravidelná Nadväzovať na získané 
vedomosti z vyuč. Tréning Individuálny prístup Samostatne písať úlohy 

2 Didaktické  hry - SJL Pravidelná  Rozvíjať získané poznatky  Rozvíjať slovnú zásobu Skupinová práca Cvičiť postreh, podporovať tvorivé 
myslenie 

1 Doplňovačky Pravidelná Schopnosť hľadať riešenie  Rozvíjať získané 
poznatky Individuálny prístup Podporovať tvorivé myslenie 

1 Tajničky Príležitostná Čítať s porozumením Rozvíjať slovnú zásobu Individuálny prístup Tvoriť slová 

2 Hádanky, pranostiky,  
porekadlá Príležitostná Dokázať počúvať, hovoriť a 

riešiť hádanky 
Zoznámiť sa s rytmom 
reči  Prezentácia Učiť sa kráse a melódii mater. jazyka 

1 Didaktické   hry - MAT Pravidelná Cvičiť pozornosť a pamäť Upevňovať znalosti z 
matematiky Individuálny prístup Upevňovať učivo zábavnou formou 

Vzdelávacia 
činnosť 15 

1 Didaktické  hry - PDA Príležitostná Rozvoj environmentálnej 
výchovy 

Vytvárať kladný vzťah k 
prírode Individuálny prístup Rozvíjať  pojmy v oblasti  prírody 

 

OKTÓBER 

1 1 Svetový deň zdravej výživy – 
16.10. Príležitostná Vzbudiť  záujem u detí 

o zdravú výživu 
Popísať význam zdravej 
výživy pre  človeka Brainstorming Vplývať na kamarátov zdravým 

životným  štýlom 

1 7 Pomoc slabším a telesne 
postihnutým deťom Priebežná Odstraňovať bariéry 

v kontakte s handicap. deťmi 
Vedieť pomôcť 
handicapovaným deťom 

Hranie rolí, sociálne 
hry Pomáhať slabším  a handicap. deťom 

1 5 Úcta k starším Príležitostná Viesť deti k úcte k starším Vedieť sa úctivo správať k 
starším 

Modelové situácie Vedieť vyjadriť úctu a toleranciu k 
starším 

Spoločensko vedná 
činnosť 

1 1 Dni v týždni, pojmy včera, 
dnes, zajtra Priebežná Správne plánovať svoje 

aktivity 
Vedieť si správne rozvrh. 
voľný čas Projekt Dodržiavanie denného  režimu 

1 4 Obrázok z prírodnín Príležitostná Utužovať vzťahy v skupine Vedieť tolerovať nápady 
iných detí Skupinová práca Vedieť pracovať v skupine 

1 6 Výtvarná práca -Európsky 
deň v škole -téma Príležitostná Podporovať vlastnú tvorivosť Prezentovať svoju prácu 

na výstave Vlastná práca Zhotoviť estetický výrobok 

1 4 Jesenné plody Príležitostná Viesť deti k estetickému 
aranžovaniu  plodov jesene 

Vedieť rozlíšiť životu 
nebezpečné plody Výstavka Vedieť spolupracovať  v skupine 

Pracovno technická 
činnosť 

1 4 Práca zo suchých listov Príležitostná  Využívať prírodný materiál Rozvíjať fantáziu Lepenie suchých 
listov, dotvorenie 

Vytvoriť estetický obrázok 

1 3 Jesenný minimaratón Príležitostná Viesť k pravidelnému pohybu Vie sa bezpečne 
pohybovať  v teréne Hromadná akcia Dbať o svoje zdravie 

1 7 Loptové hry Pravidelná Viesť deti k aktív. pohybu Rozvíjať manuál. 
zručnosti Pohybové hry Vedieť správne prihrať a držať loptu 

1 1 Bicykel a prilba Príležitostná Chrániť deti pred úrazom Poznať význam slov 
právo, pokuta, zákon 

Praktické činnosť na 
dopr. ihrisku Zodpovedať za svoju bezpečnosť 

Telovýchovná 
činnosť 

1 3 Relaxačné cvičenia Príležitostná Naučiť deti relaxovať Režim dňa Brainstorming Vedieť relaxovať 

1 2 Literárna súťaž Príležitostná Viesť k tvorivosti Vyjadriť pocity Vlastná práca Vytvoriť krátku báseň 

1 4 Zber ovocia a zeleniny Príležitostná Viesť k správnej figurálnej 
kompozícii 

Viesť k správnym 
stravovacím návykom Tvorivá dielňa Zhotoviť výtvarné dielo 

1 6 Nácvik detskej piesne Príležitostná Rozvoj talentu u detí Využívať orffove nástroje Brainstorming Zvládnuť jednoduchú detskú pieseň 
Esteticko výchovná 

činnosť 

1 4 Jesenná koláž Príležitostná Vedieť použiť netradičné 
materiály Priestorové vnímanie Vlastná práca Zhotoviť obrázok 
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1 5 Znečisťovanie prírody 
človekom Pravidelná Vedieť si spríjemniť životné 

prostredie Uplatňovať zručnosti Eko hry Dbať o čistotu okolia školy 

1 7 Kto dýcha pre nás? Priebežná Vedieť chrániť životné 
prostredie 

Chrániť prírodu- ovzdušie Vyhľadávanie 
informácií v liter. 

Spoznať význam ochrany živ. 
prostredia 

1 1 EKO - test Príležitostná Pestovať vzťah k prírode  Ovládať základy ekológie Vedomostný test Vedieť preukázať znalosti z ekológie 

Prírodovedno 
environmentálna 

činnosť 

1 5 Šetrenie vodou Priebežná Naučiť deti ekologicky myslieť Ochraňovať prírodné 
zdroje Riadený rozhovor. Vedieť povedať, prečo máme šetriť 

vodou 

1 Písanie domácich úloh Pravidelná Rozvíjať autonómnosť 
v príprave na vyuč. Správne držanie tela Individuálny prístup Vedieť samostatne vypracovať úlohu 

1 Doplňovačky Príležitostná Rozvíjať získané poznatky Aktivovať k súťaživosti Riešenie nových 
úloh Vedieť vyriešiť problémovú úlohu 

2 Didaktické hry - SJL Pravidelná Rozvíjať získané poznatky Pestovať vzťah 
k rodnému jazyku 

Súťaž  
a povzbudenie Osvojiť si techniku učenia sa 

1 Didaktické hry - MAT Pravidelná Rozvíjať získané poznatky Rozvíjať matematické 
predstavy 

Súťaž  
a povzbudenie Osvojiť si techniku učenia sa 

2 Čitateľská dielňa Pravidelná Rozvíjať efektívne spôsoby 
učenia sa 

Rozvoj fantázie  
a predstavivosti 

Motivácia  
a povzbudenie Vedieť čítať s porozumením 

2 Získavať nové poznatky  
a informácie Priebežná Viesť deti k práci c PC Záujem o vedomosti Práca 

s encyklopédiou, PC Získať nové poznatky   a informácie 

1 Zmyslové hry Priebežná Rozvíjať získané poznatky Zdokonaľovať zmyslové 
vnímanie Tréning Získať zmyslové zručnosti 

Vzdelávacia 
činnosť 
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2 Slovná zásoba a jazykolamy Priebežná Rozvíjať získané poznatky Pestovať vzťah k Sj Tréning 
Súťaž Získať dostatočnú slovnú zásobu 

 

NOVEMBER 

1 6 Svet rozprávok Priebežná Udržať vzťah detí ku knihám Poznať obsah textu Čítanie rozprávky Vedieť rozlíšiť fantáziu od skutočnosti 

1 7 Vulgarizmy, slangové slová Priebežná Utvrdzovať kultúrnosť u detí Rozvíjať kultivovanosť 
detí Dramatizácia Kultivovať kultúrne návyky 

1 6 Strídžie dni, ľudové zvyky a 
tradície Príležitostná Podporovať vzťah k ľudovým 

zvykom, tradíciám Popísať ľudový zvyk Vysvetľovanie, hra Prejavovať základy  hrdosti k 
národným tradíciám 

Spoločensko vedná 
činnosť 

1 7 Cesta odvahy Príležitostná Utužovať vzťahy v kolektíve Vedieť prekonať sám 
seba 

Súťaž 
Projekt Vedieť súťažiť 

1 4 Strašidielko Príležitostná Podporiť novembrové 
zvyklosti 

Rozvíjať základy 
zručností 

Vlastná práca, 
vystrihovačka Zhotoviť zábavný obrázok 

1 4 Papierová koláž Príležitostná Podporovať estetický vkus Vedieť priestorovo 
myslieť 

Vlastná práca 
 z novin. pap. Zhotoviť papierovú koláž 

1 4 Výrobok na vianočnú burzu Príležitostná Využívať odpadový materiál Rozvíjať základy 
zručnosti Individuálna práca Vedieť predať svoju prácu 

Pracovno technická 
činnosť 

1 4 Kutil s.r.o. Príležitostná Použiť rôzne druhy odpad. 
materiálu Podporovať tvorivosť Strihanie, lepenie Zhodnotiť odpadový materiál 

1 3 Loptové hry Priebežná Viesť deti k telesnému 
trvalému pohybu  Vedieť relaxovať Súťaživá forma Vedieť sa orientovať v priestore 

1 1 Úraz Priebežná Chrániť deti pred úrazom Poznať číslo 112 Tréning Poskytnúť pomoc 

Telovýchovná 
činnosť 

1 3 Čistota- pol života Pravidelná Pestovať v deťoch hygienické 
návyky 

Vedieť dodržiavať 
hygienu Beseda Vedieť sa brániť pred chorobami 
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1 7 Hry bez hraníc Priebežná Utužovať vzťahy v oddelení Vedieť relaxovať Súťaživé hry Prezentovať svoju obratnosť 

1 4 Moja rodina  Príležitostná Vedieť prejaviť citový vzťah k 
rodine Vedieť miešať farby Výtvarná práca, 

maľba Nakresliť svoju rodinu 

1 6 Pieseň - nácvik Príležitostná Naučiť deti novú pieseň Vedieť prezentovať svoj 
talent 

Vysvetlenie, 
nácvik Naučiť sa novú pieseň 

1 4 Hračka Príležitostná Nehanbiť sa  prejaviť vzťah 
k osob. veciam Pestovať výtvarné umenie Výtvarná práca, 

ilustrácia Zhotoviť výtvarné dielo 

Esteticko výchovná 
činnosť 

1 6 Ľudové tradície, ľudové hry Príležitostná Prejaviť  úctu  ku kultúrnym 
hodnotám 

Ľudové motívy vo 
výtvarnom umení CD, DVD, povesti Vnímať krásu v bežnom živote 

1 5 Vitamíny Príležitostná Poznať význam vitamínov pre 
človeka  

Upevňovať návyky 
v oblasti zdravia 

Rozprávanie, 
projekty Vysvetliť význam zdravej výživy 

1 7 Prečo zomierajú lesy? Priebežná Naučiť deti vyhľadávať 
informácie 

Viesť dialóg, vedieť 
komunikovať 

Vysvetlenie, 
prezentácia Vedieť, čo škodí prírode 

1 2 Obliekanie zvierat Príležitostná Prejavovať kladný vzťah k 
zvieratám 

Nakresliť obľúbené 
zvieratko Beseda Vedieť chrániť zvieratá 

Prírodovedno 
environmentálna 

činnosť 

1 7 Za dobrodružstvom prírody Príležitostná Pestovať vzťah k prírode Vedieť odhadnúť 
nebezpečenstvo 

Vychádzka, 
motivácia 

Vedieť sa orientovať v prírode 

1 Písanie domácich úloh Pravidelná Rozvíjať autonómnosť 
v príprave na vyuč. Správne držanie tela Individuálny prístup Vedieť samostatne vypracovať úlohu 

1 Doplňovačky Priebežná Rozvíjať získané poznatky Aktivovať k súťaživosti Riešenie nových 
úloh 

Vedieť vyriešiť problémovú úlohu 

2 Didaktické hry - SJL Pravidelná Rozvíjať získané poznatky Pestovať vzťah 
k rodnému jazyku 

Súťaž a 
povzbudenie Osvojiť si techniku učenia sa 

1 Didaktické hry - MAT Pravidelná Rozvíjať získané poznatky Rozvíjať matematické 
preds. 

Súťaž a 
povzbudenie Osvojiť si techniku učenia sa 

2 Čitateľská dielňa Priebežná Rozvíjať efektívne spôsoby 
učenia sa 

Rozvoj fantázie a 
predstavivosti 

Motivácia a 
povzbudenie Vedieť čítať s porozumením 

1 Získavať nové poznatky a 
informácie Priebežná Viesť deti k práci s PC Záujem o vedomosti Práca 

s encyklopédiou, PC Získať nové poznatky a informácie 

1 Zmyslové hry Priebežná Rozvíjať získané poznatky Zdokonaľovať zmyslové 
vnímanie Tréning Získať zmyslové zručnosti 

Vzdelávacia 
činnosť 20 

2 Slovná zásoba a jazykolamy Priebežná Rozvíjať získané poznatky Pestovať vzťah k Sj Tréning, Súťaž Získať dostatočnú slovnú zásobu 

 

DECEMBER 

1 2 
Kultúrne správanie na 
verejnosti (u lekára, v divadle, 
v autobuse) 

Pravidelná Vedieť diskutovať, rozprávať 
kultivovane 

Kultivovať kultúrne 
návyky 

Dramatizácia, 
tematické hry 

Správne ovládať spoločenské návyky 

1 6 Vianočné zvyky a tradície Príležitostná Poznávať zimné ľudové 
tradície 

Vedieť byť hrdý  
na svoju vlasť 

Beseda, 
projekt Prejaviť úctu k ľudovým tradíciám 

Spoločensko 
vedná 

činnosť 

1 6 Vianočné sviatky ,počúvanie 
kolied, vian. piesní, vinšov Príležitostná Udržiavať zimné ľudové 

tradície Naučiť sa vianočný vinš Vlastná prezentácia Získať vedomosti o zvykosloví na 
Slovensku 

Pracovno 
technická 1 4 Vianočný pozdrav  Príležitostná  Udržiavať tradície  Rozvíjať manuálne 

zručnosti Vlastný výrobok Zhotoviť a dokončiť výrobok 
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1 4 Vianočné ozdoby, stromček Príležitostná Rozvíjať estetický vkus Podporovať tvorivosť Tímová práca Vedieť pracovať v skupine činnosť 

1 4 Vianočný darček Príležitostná Pestovať vzťah k rodine a 
priateľom 

Podporovať vlastnú 
tvorivosť 

Vlastná práca, 
kombin.  technika Zhotoviť a dokončiť výrobok 

1 3 Pohybové  hry Priebežná Viesť deti k fyzickému pohybu Vedieť tímovo pracovať Pohybové hry Osvojiť si tech. loptových hier 

1 5 Cesta nie je klzisko Príležitostná Chrániť deti  pred 
nebezpečenstvom 

Upevňovať správanie sa 
detí na vozovke Modelové situácie Poznať dopravné predpisy Telovýchovná 

činnosť 
1 1 Obliekanie v zimnom období Priebežná Utužovať prevenciu 

chorobnosti detí 
Chrániť sa  
pred omrzlinami 

Beseda, projekt Vedieť sa brániť  pred prechladnutím 

1 4 Maľovanie zimnej prírody Príležitostná Naučiť deti dokončiť prácu Pestovať estetický vkus Vlastná práca Zhotoviť vlastné výtvarné dielo  

1 6 Príprava vianočnej besiedky Priebežná Vzbudiť radosť a očakávanie 
u detí 

Byť k sebe úctiví, 
tolerantní 

Zážitková metóda Navodiť vianočnú atmosféru  
Esteticko 
výchovná 
činnosť 

1 2 Svet rozprávok Priebežná Udržať vzťah detí ku knihám Poznať obsah textu Čítanie rozprávky Vedieť rozlíšiť fantáziu  od skutočnosti 

1 4 Zhotovenie vianočnej ikebany Príležitostná  Utvrdzovať kultúrnosť u detí Rozvíjať aranžérske 
majstrovstvo 

Práca s prírodným 
materiálom Kultivovať kultúrne návyky 

1 1 Kalendár, zimný slnovrat Príležitostná Viesť deti k získavaniu 
nových informácií Poznať zákonitosti prírody Rozhovor, 

vysvetľovanie Poznať kalendár 
Prírodovedno 

environmentálna 
činnosť 

1 3 Vianoce zvieratkám Príležitostná Prehlbovať kladný vzťah k 
zvieratkám 

Vedieť pomôcť 
zvieratkám 

Práca s prírodným 
materiálom Chrániť a pomáhať zvieratkám 

1 Písanie domácich úloh Pravidelná Rozvíjať autonómnosť 
v príprave na vyuč. Správne držanie tela Individuálny prístup Vedieť samostatne vypracovať úlohu 

7 Doplňovačky Priebežná Rozvíjať získané poznatky Aktivovať k súťaživosti Riešenie úloh Vedieť vyriešiť problémovú úlohu 

2 Didaktické hry - SJL Pravidelná Rozvíjať získané poznatky Pestovať vzťah 
k rodnému jazyku 

Súťaž a 
povzbudenie 

Osvojiť si techniku učenia sa 

1 Didaktické hry - MAT Pravidelná Rozvíjať získané poznatky Rozvíjať matematické 
predstavy 

Súťaž a 
povzbudenie Osvojiť si techniku učenia sa 

2 Čitateľská dielňa Priebežná Rozvíjať efektívne spôsoby 
učenia sa 

Rozvíjať fantáziu 
a predstavivosť 

Motivácia a 
povzbudenie 

Vedieť čítať  s porozumením 

1 Získavať nové poznatky a 
informácie Priebežná Viesť deti k práci c PC Podporovať záujem o 

vedomosti 
Práca 
s encyklopédiou, PC Získať nové poznatky a informácie 

1 Zmyslové hry Priebežná Rozvíjať získané poznatky Zdokonaľovať zmyslové 
vnímanie Tréning Získať zmyslové zručnosti 

Vzdelávacia 
činnosť 15 

2 Slovná zásoba a jazykolamy Priebežná Rozvíjať získané poznatky Pestovať vzťah k SJ Tréning, Súťaž Získať dostatočnú slovnú zásobu 

 
JANUÁR 

1 5 Aj Slovensko má svoj sviatok Príležitostná Vedieť byť hrdý na svoju vlasť Hľadať v kalendári cieľové 
zamerania 

Beseda Vedieť, prečo je 1. január sviatok SR 

1 6 Rozprávame o zime pri 
bylinkovom čaji Príležitostná Pestovať pozitívnu klímu v 

oddelení Vedieť správne stolovať Varenie čaju Vedieť  vytvoriť  príjemnú atmosféru 
Spoločensko 

vedná 
činnosť 

1 7 Úsmev nám pristane Príležitostná Eliminovať prejavy násilia Vedieť riešiť konflikty Hry na rieš. 
konfliktov Pochopiť dodrž. ľudských  práv 

1 4 Rodinka snehuliakov Príležitostná Vedieť pracovať s netradič. 
materiálom 

Rozvoj manuálnych 
zručností 

Vlastná práca, 
kombin. technika 

Dokončiť výrobok 
Pracovno 
technická 
činnosť 1 4 Výrobok k zápisu do 1.roč. Príležitostná Udržať tradície ŠKD Rozvíjať tech. zručnosti Motivácia, darček Vedieť obdarovať niekoho 
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1 4 Servítková technika - 
dekupáž Príležitostná Rozvíjať estetiku v dennom 

živote Ovládať novú techniku Vlastný výrobok Vyrobiť skrášlený  predmet dennej 
potreby 

1 5 Dopravný testík Príležitostná Utvrdzovať dopravné 
vedomosti 

Rozvíjať logické myslenie Test Preukázať svoje vedomosti 

1 3 Súťaživé hry v prírode Príležitostná Upevňovať zdravie pohybom Dodržiavať bezpečnostné 
pravidlá Súťaž družstiev Preukázať spolupatričnosť 

Telovýchovná 
činnosť 

1 7 Hod snehovou guľou alebo 
paličkou Príležitostná Precvičovať pohybové aktivity Rozvoj zručnosti Súťaž jednotlivcov Návod na trávenie voľ. času 

1 4 Zimná krajina Príležitostná Pestovať vzťah k prírode Miešanie studených tónov Výtvarná práca Zhotoviť výtvarnú prácu 

1 6 Zimná pieseň -nácvik Príležitostná Naučiť deti zimnú pieseň Vedieť prezentovať svoj 
talent Nácvik piesne Naučiť sa pieseň 

Esteticko 
výchovná 
činnosť 

1 6 Zlatý hlások ŠKD – nácvik na 
celoklubovú súťaž 

Príležitostná Rozvíjať kultivovanosť 
prejavu 

Vedieť vyjadriť dynamiku Výrazný prednes Vedieť sa kultivovane prezentovať 

1 1 Rozlišovanie stôp zvierat  Príležitostná Pestovať cit k ochrane zvierat Rozoznať stopy zvierat a 
vtákov Pozorovania Poznať  spôsob pomoci zvieratám v 

zime 

1 5 Triedenie odpadu v 
domácnostiach Priebežná Vedieť využiť odpadový 

materiál 
Precvičovať manuálne 
zručnosti Vlastná práca Zhotoviť netradičný výrobok 

Prírodovedno 
environmentálna 

činnosť 
1 1 Zvieratá v zimnom lese Priebežná Spoznať život v lese počas 

zimy 
Poznať spôsoby pomoci 
zvieratám Beseda Poznať zvieratá žijúce  u nás 

1 Písanie domácich úloh Pravidelná Rozvíjať autonómnosť 
v príprave na vyuč. 

Dodržiavať správne 
držanie tela Individuálny prístup Vedieť samostatne vypracovať úlohu 

2 Didaktické hry - SJL Priebežná Rozvíjať získané poznatky Pestovať vzťah 
k rodnému jazyku 

Súťaž a 
povzbudenie Osvojiť si techniku učenia sa 

1 Didaktické hry - MAT Priebežná Rozvíjať získané poznatky Rozvíjať matematické 
predstavy 

Súťaž a 
povzbudenie Osvojiť si techniku učenia sa 

Vzdelávacia 
činnosť 15 

2 Čitateľská dielňa Priebežná Rozvíjať efektívne spôsoby 
učenia sa 

Rozvíjať fantáziu    a 
predstavivosť 

Motivácia a 
povzbudenie Vedieť čítať s porozumením 

 
FEBRUÁR 

1 3 Drogová závislosť detí. Príležitostná Poznať nebezpečenstvo 
užívania drog Odolať drogám Beseda Predchádzať drogovej závislosti detí 

1 6 Valentínske odpoludnie Príležitostná Formovať priateľské vzťahy 
medzi deťmi Prejaviť priateľský vzťah Zábavné hry, 

diskotéka Vytvárať pozitívnu klímu 
Spoločensko 

vedná 
činnosť 

1 5 Výchova k rodičovstvu, vznik 
ľudského života. Príležitostná Prejavy úcty k rodičom Prejavovať úctu k rodičom Projekt Upevňovať rodinné vzťahy 

1 4 Karnevalová maska Príležitostná Tradície karnevalu Poznať naše tradície Práca s maketou Rozvíjať základy technických zručností 

1 4 Valentínske srdiečko Príležitostná Viesť k samostatnosti Tvorivá činnosť Prácas nožnicami, 
lepenie 

Urobiť niekomu radosť 
Pracovno 
technická 
činnosť 

1 4 Obrázok do poličky Príležitostná Práca s rôznym materiálom Rozvíjať základy 
manuálnych zručností Strihanie, lepenie Dbať o estetickú úpravu práce 

1 4 Súťaž v stavaní snehuliaka/ 
individuálne hry v prírode 

Priebežná Relax, oddych Radosť z aktivít na 
vzduchu 

Praktická činnosť Otužovať sa pobytom vonku 
Telovýchovná 

činnosť 

1 3 Súťaživé hry  Priebežná Viesť k dodrž. pravidiel Dodržiavať pravidlá 
súťaže Súťaž Vedieť sa vysporiadať s prehrou 
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1 5 Zodpovednosť za svoje 
zdravie Príležitostná Relax, oddych Predchádzať úrazom pri 

hrách Rozhovor Chrániť si svoje zdravie 

1 4 Výtvarné stvárnenie 
skutočnosti 

Príležitostná Figurálna kompozícia Využiť celú plochu Vlastná práca Vyjadriť vzťah a rozmiestnenie prvkov 

1 6 Slovenské ľudové piesne, 
nácvik ľud. piesne Príležitostná Poznávanie ľud. tradícii Naučiť ľud. pieseň Spev a povzbudenie Poznať krásu ľud. tvorivosti 

Esteticko 
výchovná 
činnosť 

1 4 Výtvarné stvárnenie zážitku Príležitostná Obrazové prvky v priestore Vyjadriť dej Vlastná práca Rozvíjať fantáziu a predstavivosť 

1 5 Kŕmenie vtákov v zime. Priebežná Podporovať kladný vzťah 
k prírode Prejaviť cit k prírode Vlastná práca Citovo sa angažovať   na ochrane 

prírody 

1 1 Voľne žijúce zvieratá Príležitostná Podporovať vzťah k prírode Rozširovať vedomosti o 
živote zvierat 

Práca s 
encyklopédiou Vyhľadávať informácie 

Prírodovedno 
environmentálna 

činnosť 
1 4 Práca v kútiku prírody, 

ošetrovanie izb.  rastlín. Priebežná Starať sa o rastliny Rozvíjať zručnosti pri 
ochrane živ. prostredia  Vlastná práca Vytvárať estetické prostredie 

1 Písanie domácich úloh Pravidelná Rozvíjať autonómnosť 
v príprave na vyuč. Správne držanie tela Individuálny prístup Vedieť samostatne vypracovať úlohu 

2 Didaktické hry - SJL Pravidelná Rozvíjať získané poznatky Pestovať vzťah 
k rodnému jazyku 

Súťaž a 
povzbudenie Osvojiť si techniku učenia sa 

1 Didaktické hry - MAT Pravidelná Rozvíjať získané poznatky Rozvíjať matematické 
predstavy 

Súťaž a 
povzbudenie Osvojiť si techniku učenia sa 

Vzdelávacia 
činnosť 15 

7 Kvíz Príležitostná Rozvíjať získané vedomosti Rozvíjať  získané 
poznatky Individuálny prístup Upevňovať prebrané učivo 

 

MAREC 

1 6 Marec mesiac knihy Príležitostná Podporiť kladný vzťah ku 
knihe 

Pest. vzťah k rodnému 
jazyku Riadený rozhovor Milovať literatúru 

1 3 Deľba práce v rodine, 
problémy  v rodine Príležitostná Viesť deti  pomáhať mamičke Vedieť pomôcť v 

domácnosti Hranie rolí Rozlišovať a porovnávať vzťahy 
v harmonickej a rozvrátenej rodine 

1 5 Vzťah k učiteľom  a 
vychovávateľom Priebežná Upevňovať kladný vzťah 

k učiteľom a vychovávateľom Naučiť prijať aj iný názor Vysvetliť. hranie rolí Prejavovať úctu k starším 

Spoločensko 
vedná 

činnosť 

1 7 Vedenie rozhovoru, diskusia, 
dialóg Priebežná Vypočuť si opačný názor Vedieť taktne obhájiť svoj 

názor Aktivizujúce hry Naučiť správne komunikovať 

1 4 Výrobok z odpadového 
materiálu Príležitostná Osvojovať si technické 

zručnosti 
Vedieť tolerovať nápady 
iných Strihanie, lepenie Vedieť spolupracovať  o skupinou 

1 4 Modelovanie zvieratiek Príležitostná Rozvíjať zmysel pre 
environmentálnu výchovu Vnímať tvary Tvorivá dielňa Rozvíjať manuálne zručnosti 

1 4 Papierová vystrihovačka Príležitostná Podporovať vlastnú tvorivosť Vedieť správne použiť 
nožnice Práca s nožnicami Získavať základy zručností pre 

praktický život 

Pracovno 
technická 
činnosť 

1 4 Pozdravy ku Dňu učiteľov Príležitostná Upevňovať kladný vzťah 
k učiteľom Zhotoviť vkusnú prácu Vlastná práca Kultivovať svoj výrobok 

1 7 Slalomový beh okolo 
prekážok Priebežná Rozvíjať obratnosť detí Vedieť sa pohybovať v 

teréne Súťaž Schopnosť pravidelného pohybu 
Telovýchovná 

činnosť 

1 7 Cvičenia so švihadlami Priebežná Rozvíjať záujem o pohyb. 
aktivity 

Rozvíjať postreh a 
obratnosť Súťaž Pochopiť význam pravidelného 

cvičenia 
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1 3 Rôzne druhy naháňačiek Priebežná Viesť deti k aktív. pohybu Rozvíjať šport. talent Aktivizácia Vedieť aktívne relaxovať 
 

1 3 Pohybové hry Priebežná Poznať pravidlá Dodržiavať pravidlá Tímová práca Viesť k celkov. pohyblivosti 

6 6 Počúvanie modernej detskej 
hudby Priebežná Rozvoj hudobného a pohyb. 

talentu Rozvíjať vzťah k umeniu Imitačná Objav. a vnímať krásu v bežnom 
živote 

1 4 Ilustrácia rozprávky Príležitostná Dobro víťazí nad zlom Vyjadriť obsah kresbou Vlastná práca Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu 
1 6 Ľudové jarné hry Príležitostná Udržať ľudové tradície Vedieť sa zahrať ľud. hru Imitačná Zvládnuť hudobno-pohybovú hru 

Esteticko 
výchovná 
činnosť 

1 4 Kraslice, rôzne techniky Príležitostná Viesť deti k zachovávaniu 
ľudových tradícií 

Vedieť sa predať Vysvetľovanie, 
Tvorivá dielňa 

Rozvíjať základy tvorivých schopností 

1 4 Pozorovanie vývoja rastlín  
od semien Priebežná Pestovať kladný vzťah k 

prírode 
Sledovať zmenu 
semienka 

Vysvetlenie, 
pozorovanie Vypestovať úžitkovú rastlinu 

1 1 Ľudské telo, kosti, kĺby, svaly Príležitostná Poznať svoje telo Poznať svoje telo Film Vysvetlenie Pochopiť význam osobnej hygieny 

1 5 Poznávanie prvých jarných 
kvetov Príležitostná Viesť k ochrane životného 

prostredia Poznať jarné kvety Vysvetlenie Pochopiť význam ochrany  životného 
prostredia 

Prírodovedno 
environmentálna 

činnosť 

1 5 Znečisťovanie prírody 
odpadom z domácností. 

Priebežná Dbať o úpravu svojho okolia Zamerať sa na ochranu 
svojho okolia 

Praktická činnosť Vytvárať spoločensky žiaduce hodnoty 

1 Písanie domácich úloh Pravidelná Nadväzovať na získané 
vedomosti z vyučovania Tréning Individuálny prístup Samostatne písať úlohy 

2 Didaktické hry - SJL Pravidelná Rozvíjať získané poznatky Rozvíjať slovnú zásobu Skupinová práca Cvičiť postreh, podporovať tvorivé 
myslenie 

1 Didaktické hry - MAT Pravidelná Cvičiť pozornosť a pamäť Upevňovať znalosti z 
matematiky Individuálny prístup Upevňovať učivo zábavnou formou 

2 Rozvoj čitateľských 
schopností 

Pravidelná Rozvíjať efektívne spôsoby 
učenia sa 

Rozvíjať fantáziu a 
predstavivosť 

Motivácia a 
povzbudenie 

Vedieť čítať s porozumením 

7 Zmyslové hry Priebežná Rozvíjať získané poznatky Zdokonaľovať zmyslové 
vnímanie Tréning Získať zmyslové zručnosti 

Vzdelávacia 
činnosť 20 

1 Slovná zásoba a jazykolamy Priebežná Rozvíjať získané poznatky Pestovať vzťah k SJ Tréning, Súťaž Získať dostatočnú slovnú zásobu  
 

APRÍL 

1 6 Sviatky jari, Veľká noc. Príležitostná Poznávať ľud tradície Poznať veľkonočné 
tradície Motivačný rozhovor Poznať zvyky v našom regióne 

1 5 Apríl mesiac lesov. 
Protipožiarna ochrana 

Príležitostná Poznať hrozbu požiaru Pripraviť dieťa na 
neobvyklé situácie 

Beseda Predchádzať požiarom 
Význam lesov pre človeka 

Spoločensko 
vedná 

činnosť 
1 5 Zaujímavosti z histórie našej 

vlasti Príležitostná Vedieť zbierať informácie Prezentovať informácie Prezentácia Pestovať lásku k vlasti 

1 4 Zhotovovanie kraslíc, rôzne 
techniky. 

Príležitostná Oboznámiť sa s pracovným 
postupom 

Vytvoriť estetický výrobok Vlastný výrobok Zachovávať kultúrne hodnoty 

1 4 Práca z odpadového 
materiálu Priebežná Vedieť samostatne pracovať Využívať odpadový 

materiál Tvorivá dielňa Rozvíjať manuálne zručnosti 
Pracovno 
technická 
činnosť 

1 4 Jarná dekorácia Príležitostná Komunikovať v skupine Vedieť pracovať v 
skupine  

Skupinová práca Vytvárať kladný vzťah k spolužiakom  

1 5 Dopravné cvičenie Príležitostná Poznať dopr. značky Overiť si vedomosti  v 
praxi 

Praktické  činnosti 
na dopr. ihrisku Uvedomovať si príčiny dopr. nehôd 

Telovýchovná 
činnosť 

1 7 Hod loptou horným oblúkom, 
loptové hry. Priebežná Vedieť hádzať loptou Zdokonaľovať techniku 

hádzania Cvičenia Rozvíjať obratnosť 
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1 3 Štafetové hry Priebežná Vedieť komunikovať s 
kamarátmi 

Vedieť pracovať v 
skupine Súťaž Upevňovať kamarátske vzťahy v 

skupine 

1 4 Veľkonočný pozdrav Príležitostná Vytvoriť návrh Rozvíjať zručnosť Kombinovaná 
technika 

Vedieť obdarovať 

1 4 Netradičné výtvarné techniky Príležitostná Oboznámiť sa s novým 
pracovným postupom Získavať nové vedomosti Kombinované 

techniky Tešiť sa z vlastnej práce 
Esteticko 
výchovná 
činnosť 

1 6 Nácvik piesne s jarnou 
tematikou 

Príležitostná Zdokonaľovať hud. prejav Naučiť pieseň Aktivizácia, 
povzbudenie 

Vedieť definovať znaky jari 

1 2 Jarné práce v záhrade a na 
poli.  Príležitostná Rozvíjať komunikačné 

schopnosti 
Vytvárať klaný vzťah 
k pracovným návykom Riadený rozhovor Poznať činnosti, ktoré sa vykonávajú 

na jar 

1 1 Domáce zvieratá a ich 
mláďatá 

Príležitostná Pracovať v skupine Overiť si svoje poznatky Súťaž Poznať užitočnosť domácich zvierat 
Prírodovedno 

environmentálna 
činnosť 

1 5 Deň Zeme – Dúhový týždeň Príležitostná Rozširovať vedomosti Vedieť vyhľadávať 
informácie 

Beseda, praktické 
činnosti Byť aktívnym na ochrane Zeme 

1 Písanie domácich úloh Pravidelná Rozvíjať autonómnosť 
v príprave na vyuč. 

Správne držanie tela Individuálny prístup Vedieť samostatne vypracovať úlohu 

2 Didaktické hry - SJL Pravidelná Rozvíjať získané poznatky Pestovať vzťah 
k rodnému jazyku 

Súťaž a 
povzbudenie Cvičiť rýchlu reakciu, tvorivé myslenie 

1 Didaktické hry - MAT Pravidelná Rozvíjať získané poznatky Upevňovať znalosti z 
matematiky 

Individuálny prístup Rozvíjať matematické predstavy 

7 Hádanky, pranostiky,  
porekadlá Príležitostná Dokázať počúvať, hovoriť a 

riešiť hádanky 
Zoznámiť sa s rytmom 
reči  Prezentácia Učiť sa kráse a melódii mater .jazyka 

Vzdelávacia 
činnosť 15 

2 Čitateľská dielňa Priebežná Rozvíjať efektívne spôsoby 
učenia sa 

Rozvoj fantázie a 
predstavivosti 

Motivácia a 
povzbudenie Vedieť čítať s porozumením 

 

MÁJ 

1 1 Deň víťazstva nad fašizmom, 
8.5.1945 Príležitostná Poznať štátny sviatok Viesť k úcte, porozumeniu 

a tolerancii Riadený rozhovor Poznávať dejiny našej vlasti 

1 3 Deň matiek Priebežná Vytvárať pozitívny vzťah k 
rodine Ctiť si matku Súťaž v starostlivosti 

o bábiku 
Vychovávať k manželstvu 
a rodičovstvu 

Spoločensko 
vedná 

činnosť 
1 6 Svätopluk v našich dejinách Príležitostná Získavať poznatky z dejín Vytvárať záujem o históriu Čítanie povesti Rozvíjať národnú hrdosť 

1 4 Darček pre mamičku Príležitostná Vedieť strihať, lepiť Rozvíjať základy manuál. 
zručností Tvorivá dielňa Pomáhať v rodine 

1 4 Darček pre otecka Príležitostná Vedieť pracovať s maketou Získavať zručnosti. Vlastná práca Rešpektovať rodičov 
Pracovno 
technická 
činnosť 

1 4 Textilná koláž Príležitostná Bezpečne pracovať s 
nožnicami 

Zručnosť  v strihaní látky Výstavka Prezentovať sa  vlastným výrobkom 

1 4 Atletický trojboj – beh, skok, 
hod Príležitostná Nácvik sebadisciplíny Osvojiť si základné 

atletické zručnosti Súťaženia Viesť k bezpečnej hre 

1 3 Vychádzka do terénu Priebežná Viesť k pravidelnému  pohybu Viesť k aktív. relaxu Vychádzka Vedieť relaxovať v prírode 
Telovýchovná 

činnosť 
1 5 Fajčenie, nikotín, civilizačné 

choroby Príležitostná Poznať zhubnosť nikotínu Pochopiť škodlivosť 
fajčenia Beseda Vedieť odolať kamarátskym zlým 

vplyvom 
1 4 Moja mama, maľba Príležitostná Viesť deti k úcte k mame Poznať hodnotu matky Maľba Prejaviť hrdosť k svojej mame 

1 6 Nácvik piesne s témou mama Príležitostná Rozvíjať hlasový fond detí Ovládať pieseň o 
mamičke 

Imitačná Prejaviť lásku  k matke  
Esteticko 
výchovná 
činnosť 

1 6 Nácvik piesne vo voľnej 
prírode Príležitostná Vedieť vytlieskať rytmus Rozvíjať melodické 

a rytmické cítenie Imitačná Vnímať krásu prírody cez pieseň 
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1 1 Pozorovanie kvitnúcich 
stromov Priebežná Porovnať zmeny listnatého 

stromu počas roka 
Pochopiť význam 
kvitnutia stromov 

Metóda otázok a 
odpovedí Poznať úžitkové rastliny 

1 1 Poznávanie liečivých rastlín Priebežná Uvedomiť si význam liečenia 
bylinkami 

Poznať 3-5 liečivých 
rastlín 

Práca s atlasom, 
projekt 

Uvedomovať si potrebu chrániť prírodu 
a človeka 

Prírodovedno 
environmentálna 

činnosť 
1 1 Pozorovanie života drobného 

hmyzu Príležitostná Poznať hmyz  Uvedomiť si užitočnosť 
hmyzu 

Hry prírodoved. 
charakteru Poznať potravinový reťazec v prírode 

1 Vypracovanie domácich  úloh Pravidelná Nadväzovať na získ. 
vedomosti z vyuč. 

Správne držanie tela Individuál. prístup Samostatne písať úlohy 

2 Didaktické hry - SJL Pravidelná Rozvíjať získané poznatky Rozvíjať slovnú zásobu Skupinová práca Cvičiť postreh, podporovať  tvorivé 
myslenie 

1 Tajničky Príležitostná Čítať s  porozumením Rozvíjať slovnú zás. Individuál. prístup Tvoriť slová  

1 Didaktické hry - MAT Pravidelná Cvičiť pozornosť a pamäť Upevňovať znalosti z 
matematiky Individuál. prístup Upevňovať učivo zábavnou formou 

Vzdelávacia 
činnosť 15 

7 Didaktické hry - PDA Príležitostná Rozvoj environmentálnej 
výchovy 

Vytvárať kladný vzťah k 
prírode Individuál. prístup Rozvíjať  pojmy v oblasti  prírody 

 

JÚN 

1 5 Medzinárodný deň detí Príležitostná Hovoriť o živote detí 
v rôznych krajinách 

Poznať život detí 
v rôznych krajinách 

Motivačný rozhovor, 
diskusia 

Pochopiť význam dodržiavania 
ľudských práv 

1 3 Pravidlá pre cyklistov 
v cestnej premávke Príležitostná Poznať dopr. Značky pre 

chodcov 
Rešpektovať dopr. značky 
pre chodcov 

Aktivity na dopr. 
ihrisku Používať získané vedomosti v praxi 

Spoločensko 
vedná 

činnosť 
1 5 Ako sa správať v prírode, na 

kúpalisku Priebežná Pozorovať rôzne život. 
situácie, rozprávať zážitky 

Pomenovať úrazy na 
kúpalisku Diskusia, hranie rolí Rozoznať nebezpečenstvo úrazu 

1 4 Práca s prírodninami Príležitostná Vnímať zaujímavé tvary  
prírodnín 

Vedieť zakomponovať 
prírodu do práce Mozaika, koláž Rozvíjať predstavivosť detí 

1 4 Práca z odpadového 
materiálu  Príležitostná Viesť deti k tvorivému 

mysleniu 
Rozvíjať estetické cítenie 
detí Koláž, vlastná práca Uvedomiť si potrebu zhodnocovania 

druhot. surovín 

Pracovno 
technická 
činnosť 

1 4 Úprava triedy Priebežná Plniť si povinnosti Mať osobnú 
zodpovednosť za prácu Tímová práca Rozumieť významu –osobná 

zodpovednosť za prácu 

1 6 Hudobno – pohybové hry 
v prírode Príležitostná Naučiť deti aktívne relaxovať Vedieť odbúrať stres Kolektívna hra Vedieť aktívne relaxovať v prírode 

1 3 Loptové hry Priebežná Viesť k čestnej hre Naučiť základy vybíjanej Skupinová práca Rešpektovať pravidlá hry 
Telovýchovná 

činnosť 
1 7 Cvičenia rovnováhy v prírode Príležitostná Naučiť techniku dýchania Ovládať  správne držanie 

tela 
Kolektívna hra Poznať hodnotu svojho zdravia 

6 6 Kresba kriedou na asfalt 
MDD Príležitostná Osláviť MDD Vedieť sa tešiť z 

maličkostí 
Kresba kriedou, 
súťaž Vážiť si šťastný, spokojný život 

1 6 Družinársky slávik Priebežná Viesť k zachovávaniu  
ľudových tradícií 

Poznávať ľudové piesne Súťaž Vedieť sa prezentovať 
Esteticko 
výchovná 
činnosť 

1 4 Kresba – voľná téma Príležitostná Rozvíjať tvorivosť Tráviť zmysluplne voľný 
čas Individuálna práca Vedieť využívať voľný čas 

1 1 Ochrana pred bleskom Príležitostná Rozprávať zážitky z potuliek 
prírodou 

Vedieť privolať pomoc Demonštrácia 
situácie 

Poznať tel. čísla pre záchranu 
Prírodovedno 

environmentálna 
činnosť 

1 1 
Letné nebezpečenstvá 
v prírode, uštipnutie hmyzom, 
hadom 

Príležitostná Poznať nástrahy v prírode Pomenovať 
nebezpečenstvá v prírode 

Motivačný rozhovor, 
hranie rolí Rešpektovať nástrahy prírody 



30 

1 7 
Poučenie o bezpečnosti 
a ochrane zdravia počas 
prázdnin 

Príležitostná Rozprávať o vlastnej 
bezpečnosti 

Pomáhať v kritických 
situáciách 

Motivačný rozhovor, 
hranie rolí 

Osvojiť si zásady správneho správania 
sa, pomáhať tel. postih. ľuďom 

1 Písanie domácich úloh Pravidelná Rozvíjať autonómnosť 
v príprave na vyuč. Správne držanie tela Individuálny prístup Vedieť samostatne vypracovať úlohu 

2 Didaktické hry - SJL Pravidelná Rozvíjať získané poznatky Pestovať vzťah 
k rodnému jazyku 

Súťaž a 
povzbudenie 

Osvojiť si techniku učenia sa 
Vzdelávacia 

činnosť 15 

1 Didaktické hry - MAT Pravidelná Rozvíjať získané poznatky Rozvíjať matematické 
predstavy 

Súťaž a 
povzbudenie Osvojiť si techniku učenia sa 

 
 
Číselník kľúčových kompetencií: 
 
1. Kompetencie učiť sa učiť 
2. Komunikačné kompetencie 
3. Sociálne kompetencie 
4. Pracovné kompetencie 
5. Občianske kompetencie 
6. Kultúrne kompetencie 
7. Kompetencie k riešeniu problémov  
 


