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Platnosť 

Revidovanie 
Dátum Zaznamenávanie: inovácie, zmeny, úpravy a iné 

Platnosť ŠVP od 01.01.2010 Zmena školy - transformácia 

Revidovanie 01.09.2010 Školský vzdelávací program 

Revidovanie 01.09.2014 Organizačné usporiadanie denných činností - upravené 

 01.09.2014 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia - doplnené 

 01.09.2014 Učebné osnovy - upravené 

 01.09.2014 Príloha 1 - doplnené 

Platnosť ŠVP od 02.09.2014 - 
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Špeciálna materská škola je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy Jána 

Vojtaššáka internátnej v Levoči, ktorá je plne organizovanou katolíckou školou zriadenou 

Biskupským úradom v Spišskom Podhradí. Má štatút školy zabezpečujúcej výchovu a 

vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výchovno-vzdelávací proces sa 

uskutočňuje v zmysle zákona MŠ SR 245/2008 Z.z. (Školský zákon). Po stránke vzdelávania 

je úplne porovnateľná so štátnymi školami, kladie však dôraz na duchovnú a mravnú formáciu 

detí. 

V každej triede sa vyučuje v rozsahu dvakrát týždenne predmet rímskokatolícke 

náboženstvo. Súbežne s výchovno-vzdelávacím procesom škola poskytuje deťom  primeranú 

štruktúru duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových aktivít, do ktorých sa deti 

zapájajú podľa svojich záujmov. Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje podľa 

školského vzdelávacieho programu vypracovaného školou a schváleného zriaďovateľom.  

Výchovný a vyučovací proces môže byť v prípade potreby prispôsobený individuálnym 

potrebám, možnostiam a schopnostiam detí vyplývajúcim z ich zdravotného znevýhodnenia. 

Výchova a vzdelávanie sa realizuje vzdelávacím programom ISCED 0. Úspechom spoločného 

snaženia je všeobecná pripravenosť detí na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.    

 

 

1. Veľkosť školy 
 

Špeciálna materská škola je umiestnená v budove Spojenej školy Jána Vojtaššáka 

internátnej na Kláštorskej ulici 24/a, kde sídlil bývalý učiteľský ústav. Je situovaná v centre 

historického mesta Levoča, zapísaného v zozname UNESCO, známeho po celej Európe nielen 

svojimi umelecko-historickými pamiatkami, dejinami kníhtlače, svojím miestom v národnom 

hnutí v 19. storočí, ale aj svojím vzťahom k vzdelávaniu detí, žiakov i dospelých jednotlivcov 

so zdravotným znevýhodnením. 

Škola patrí do siete špeciálnych škôl a poskytuje deťom a žiakom so zdravotným 

znevýhodnením vo veku od 3 (2) do 6 (7) rokov predprimárne vzdelanie (ISCED 0), vo veku 

od 6 do 16 (18) rokov primárne (ISCED 1) a nižšie sekundárne (ISCED 2) vzdelanie. 

Výchovná a vzdelávacia starostlivosť žiakom je zabezpečovaná v poldennom, celodennom a 

týždennom režime.  

Špeciálna materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 

telesnej, morálnej a estetickej. Rozvíja ich kognitívne schopnosti, sebaobslužné, kultúrne a 

hygienické návyky,  

Na predprimárne vzdelávanie v špeciálnej materskej škole sa prijímajú deti spravidla od 3(2) 

do 6 (7) rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

Výchovný a vzdelávací proces prebieha v kmeňových triedach, špecializovaných 

triedach a odborných učebniach školy. Časť kompenzačných, rehabilitačných, telesných 

a športových výchovno-vzdelávacích činností je realizovaná v zazmluvnených účelových 

priestoroch (telocvičňa, bazén, záhradníctvo), ktoré škola nemá priamo k dispozícii. 

 

 

 

 

Všeobecná charakteristika školy 
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2. Charakteristika detí 
 

Dieťa so zdravotným znevýhodneným je dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (ŠVVP) (zákon č. 245/2008) a požiadavkami na  komplexnú starostlivosť. Vo 

výchovno-vzdelávacom procese je potrebné zohľadňovať ich skorú unaviteľnosť, zníženú 

koncentráciu, reakcie na zmenu prostredia a mnohokrát aj sociálne zaostávanie z príčin 

nedostatku skúseností s vrstovníkmi. 

Dieťa so ŠVVP je dieťa, u ktorého je potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívnej 

výchovy  a  vzdelávania  úpravou  podmienok  obsahu,  foriem, metód, prostredia a prístupov  

V špeciálnej materskej škole (ŠMŠ) sú rešpektované špecifiká detí, sú na nich kladené 

primerané požiadavky, podporuje sa ich sebarealizácia, sebadôvera a primeraná samostatnosť.  

 

Dieťa so zdravotným znevýhodnením 

 dieťa so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým 

postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s 

autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným 

postihnutím), 

 dieťa choré alebo zdravotne oslabené,  

 dieťa s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou 

učenia, s oneskoreným alebo nerovnomerným psychomotorickým vývinom),  

 dieťa s poruchou správania 

Dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 

 

3. Charakteristika pedagogického zboru 
 

Pedagógovia Špeciálnej materskej školy Jána Vojtaššáka internátnej sú plne 

kvalifikovaní, majú pedagogickú a odbornú spôsobilosť, ktorá je základom kvalitnej výchovy 

a  vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Počet pedagógov sa 

pohybuje v primeranom počte v danom školskom roku. Vyučovanie Rímskokatolíckeho 

náboženstva  zabezpečujú katechéti, ktorí sú tiež špeciálnymi pedagógmi. 

V rámci projektu „Vzdelávajme prístupnejšie“ získali pedagógovia certifikát 

z inovačných vzdelávacích metód. Zaradenie asistentov učiteľa do výchovno-vzdelávacej 

činnosti prináša možnosti efektívnejšieho využívania individuálnych špeciálno-

pedagogických prístupov, metód a foriem práce.  

V štruktúre pedagogického zboru pracuje metodické združenie. Na škole pracuje 

psychológ, zdravotník, o logopedickú stránku reči sa starajú kvalifikovaní logopédi 

a rehabilitáciu zabezpečujú rehabilitační pracovníci.  

 

 

4. Organizácia prijímacieho konania 
 

 

 Špeciálna materská škola neorganizuje prijímacie konanie, ale každoročne sa koná 

Deň otvorených dverí. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe jeho 

zdokumentovaného zdravotného znevýhodnenia. Postup pri prijímaní  detí do špeciálnej 

materskej  školy prebieha podľa § 95 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

a v súlade s § 7 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách. O prijatí dieťaťa do 
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špeciálnej materskej školy sa rozhodne po prerokovaní v pedagogickej rade školy 

a schválením riaditeľkou školy. 

 

 

5. Dlhodobé projekty 
 

 V oblasti dlhodobých projektov bude ŠMŠ Jána Vojtaššáka internátna nadväzovať 

a budovať na doterajších úspešných projektových aktivitách  SŠŠ J. Vojtaššáka internátnej, 

ako sú :  

      -    medzinárodné projekty PIRLS a TIMSS  

      -    od roku 2001 projekt Infovek - škola vybavená prvou počítačovou učebňou a v rámci     

           ďalších rôznych projektov doplnená o IKT, počítač s dotykovou obrazovkou pre deti a    

           žiakov s viacnásobným postihnutím, výučbový softvér a multimediálne programy  

      -    program sponzoring umožnil získanie ďalšej počítačovej učebne, pedagógovia získali    

           certifikát zo základov používania IKT. 

      -    projekt Zdravie – zdravé nohy, cvičenia na fit lopte, chrbtica a správne držanie tela,  

           dýchacie cvičenia 

- Rozvoj grafomotorických zručností mentálne postihnutých detí 

- projekt Mládež v akcii - Dream´s &Team´s Gymnázium sv. Františka Assiského, 

Levoča  

- projekt Protidrogová prevencia 

- program Výchovného poradenstva 

- Logopedická starostlivosť o deti a žiakov 

- Cvičné zariadenie  podieľajúce sa na praktickej príprave študentov špeciálnej 

pedagogiky  Inštitútu Juraja Páleša so sídlom v Levoči, ktorý je vedecko-

výskumným strediskom Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku a  organizačne 

zabezpečuje odbornú pedagogickú prax študentov v škole 

- národný projekt MŠVVaŠ SR Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných 

školách, Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách,  

- Partnerstvo škôl : 

- Gymnázium sv. Františka Assisského – nástupnické aktivity projektu Mládež v akcii - 

Dream´s &Team´s 

- Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta, Levoča – spolupráca v rámci zdravotnej 

telesnej výchovy 

- Spolupráca s ďalšími subjektmi: 

- OZ ORAVA pre demokraciu vo vzdelávaní  

- OZ Centrum pre komunitné plánovanie a rodinu 

- OZ DETI DUNAJA 

- Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom 

 

 

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
 

Rada školy je vrcholným orgánom školy a je založená v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní. Pozostáva z 11 členov v nasledujúcom zastúpení : 3 delegovaní  

zástupcovia zriaďovateľa školy, 3 zvolení zástupcovia rodičov, 4 zvolení zástupcovia 

pedagogických zamestnancov školy (ŠMŠ, ŠŽŠ, ZŠ, PŠ), 1 zvolený zástupca 

nepedagogických zamestnancov školy . Rada školy sa v priebehu školského roka stretáva 
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minimálne 4 krát a v prípade potreby i viackrát. Práva a povinnosti Rady školy vyplývajú 

z ustanovenia zákona. 

Rada rodičov školy pracuje na pôde školy od samotného vzniku školy. Na čele rady rodičov 

školy je výbor zložený z predsedu, podpredsedu a hospodára. Schôdze rady rodičov školy sa 

organizujú v pravidelných intervaloch minimálne dvakrát v roku. Triedne aktívy sú 

organizované priebežne podľa potreby počas školského roka. Navyše pred každou polročnou 

a koncoročnou pedagogickou radou sa organizuje stretnutie pedagogických zamestnancov s 

rodičmi.  

OZ UŠKO je občianske združenie, ktorého cieľom je ochrana, všestranná podpora detí 

a mládeže so ŠVVP, ich rodín, kultúry, ľudských práv, rozvoj duchovných hodnôt, podpora 

aktivít občanov, občianskych i mimovládnych organizácii, rozvoj spolupráce a porozumenia 

medzi uvedenými subjektmi, vzdelávanie a výchova k zodpovednosti za kvalitu života cestou 

integrácie a vytvárania hodnôt kultúry žiakov so zdravotným znevýhodnením a iných 

minoritných skupín prostredníctvom výchovno-vzdelávacích, osvetových, poradenských, 

publikačných, kultúrno-spoločenských, športovo-rekreačných a rehabilitačných aktivít 

v uvedených oblastiach. 

Metodické centrum Prešov je ústredne riadenou organizáciou MŠVVaŠ SR na výkon 

metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov.  

Katolícke pedagogické a katechetické centrum jeho poslaním je zabezpečovať ďalšie 

odborné vzdelávanie a formáciu pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

katolíckych škôl a učiteľov náboženskej výchovy. V spolupráci s diecéznymi školskými 

a rehoľnými úradmi a diecéznymi katechetickými úradmi na Slovensku poskytuje metodicko-

didaktickú službu a usmerňuje vyučovanie rímskokatolíckeho náboženstva. 

Inštitút Juraja Páleša so sídlom v Levoči je vedecko-výskumným strediskom Pedagogickej 

fakulty KU v Ružomberku, ktorý organizačne zabezpečuje odbornú pedagogickú prax 

študentov v Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči. Sme cvičnou školou v rámci 

štúdia špeciálnej pedagogiky.  

Spolupráca s ďalšími subjektmi: 

- OZ Centrum pre komunitné plánovanie a rodinu 

- OZ SPOSA-L 

- Gymnázium sv. Františka Assisského – projekt Mládež v akcii 

- Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Drotárska 48, Bratislava  

- Stredná zdravotná škola – zdravotná telesná výchova 

 

 

7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 

Špeciálna materská škola má v rámci budovy školy k dispozícii štyri kmeňové triedy 

a využíva aj špeciálne a odborné učebne : 

-2 učebne  výpočtovej  techniky, v  ktorých  je  12  počítačov  pripojených  na  internet  a  

8 notebookov. Je využívaná počas výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých 

činnostiach. Učitelia a vychovávatelia využívajú 2 počítače v zborovni, riaditeľka školy, 

zástupca riaditeľky školy, hospodár školy a účtovníčka majú k dispozícii samostatné počítače 

-  rytmicko-pohybová miestnosť, vybavená zrkadlami a madlami, má všestranné využitie 

v rámci  rytmicko-pohybových  a hudobno-pohybových  činnosti 

- školská dielňa je určená na prácu s kovom a prácu s drevom 

- učebňa logopédie, vybavená špeciálnymi a kompenzačnými pomôckami je využívaná na 

hodiny ILI, ILS a rozvíjanie komunikačných zručností 
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- učebňa pracovnej výchovy, určená na rozvoj pracovných a výtvarných zručností  

- keramická dielňa, vybavená hrnčiarskym kruhom a vypaľovacou pecou slúži predovšetkým 

na rozvoj záujmových činností a motorických zručností. 

- knižnica – učiteľská a žiacka 

 

Okrem uvedených odborných učební sú denne využívané aj ďalšie miestnosti : spoločenská 

miestnosť – aula ,ktorá je vybavená interaktívnou tabuľou, výdajňa jedál, jedáleň  a kabinety 

odborných predmetov 

Správa a vedenie odborných učební a kabinetov sa pravidelne na začiatku školského roka 

navrhuje, pedagogickou radou prerokuje a riaditeľkou školy schvaľuje. 

Špeciálna materská škola má LCD, interaktívnu tabuľu, notebook, tablet a počítač 

s príslušenstvom. 

 

 

8. Škola ako životný priestor 
 

ŠMŠ je plne organizovanou katolíckou školou rodinného typu a poskytuje deťom 

zázemie, ktoré  napomáha k tomu, aby dosahovali optimálne výsledky so zreteľom na ich 

zdravotné znevýhodnenie.  

Kladieme veľký dôraz na vytváranie pozitívnej školskej klímy, na pestovanie dobrých 

vzťahov medzi deťmi navzájom aj  medzi učiteľmi a deťmi a v neposlednom rade medzi 

učiteľmi a rodičmi. Uvedomujeme si, že na formovanie osobnosti dieťaťa vplýva veľkou 

mierou aj prostredie, preto venujeme veľkú pozornosť estetickej úprave tried, chodieb, 

vstupných priestorov školy a areálu školy. Interiér je doplnený nástenkami, informačnými 

tabuľami a kvetinovou výzdobou. Za čistotu a hygienu v priestoroch školy sú zodpovední 

príslušní prevádzkoví zamestnanci, ale aj deti  vedieme k tomu, aby udržiavali poriadok a 

čistotu na svojich pracovných miestach, v triedach, na chodbách a vo všetkých priestoroch 

školy. Priebežne dopĺňame a zlepšujeme materiálne vybavenie školy novými učebnými 

pomôckami. O dianí v škole  pravidelne a aktuálne  informujeme na internetovej stránke školy 

www.ssjvile.edupage.sk 

 

 

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní 
 

Škola v rámci svojich možností zabezpečuje v maximálne možnej miere bezpečné 

a zdraviu vyhovujúce podmienky na výchovu a vzdelávanie. Deti sú pravidelne na začiatku 

aktuálneho školského roka a nepravidelne podľa potreby oboznamované so zásadami 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj pri hrách a zábave. Vnútorný poriadok školy, je 

zverejnený aj na internetovej stránke školy. 

Škola pravidelne školí pedagogických i ostatných zamestnancov o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a požiarnej ochrane. Vykonáva pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a zároveň odstraňuje nedostatky podľa výsledkov revízií a podľa potreby. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssjvile.edupage.sk/
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1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania) 
 

Predprimárne vzdelávanie detí so ŠVVP pri plnení svojich cieľov rešpektuje 

jedinečnosť a možnosti každého dieťaťa. 

Cieľom predprimárneho vzdelávania  týchto detí je zabezpečovať ich komplexný rozvoj v 

súlade s ich obmedzenými možnosťami a osobitosťami danými postihnutím. 

 

Ciele predprimárneho vzdelávania detí so ŠVVP  

– rozvíjať zaostávajúci vývin v psychomotorickej, poznávacej, emocionálnej a sociálnej  

oblasti, 

– rozvíjať komunikačné schopnosti dieťaťa, 

– vytvoriť podmienky na plynulú adaptáciu na nové prostredie (pri vstupe do ŠMŠ), 

– naplniť potrebu sociálneho kontaktu dieťaťa s rovesníkmi, 

– umožniť dieťaťu sebarealizáciu prostredníctvom hrových aktivít, 

– rozvíjať samostatnosť dieťaťa, posilňovať jeho sebadôveru a sebavedomie, 

– vytvárať elementárne sociálne kompetencie a ich využitie v reálnom živote, 

– odstraňovať druhotné problémy (správania), 

– utvárať elementárne prosociálne a environmentálne cítenie, 

– pripraviť dieťa so ŠVVP na plynulý prechod do špeciálnej základnej školy. 

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 
 

Predprimárne vzdelávanie (ISCED 0) získa dieťa so ŠVVP absolvovaním posledného 

ročníka vzdelávacieho programu v špeciálnej materskej škole. 

 

3. Profil absolventa 
 

U detí so ŠVVP sa rozvíjajú kompetencie (spôsobilosti) vzhľadom na druh, stupeň 

a charakter postihnutia  

Absolvent predprimárneho vzdelania je pripravený na primárne vzdelávanie. 

 

4. Vzdelávacie oblasti 
 

- podporovať komplexný osobnostný rozvoj, 

- aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability, 

- rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách, 

- pomôcť dieťaťu so ŠVVP formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie 

(spôsobilosti). 

 

Školský vzdelávací program Dieťa a svet je integrovaný do štyroch tematických okruhov: 

Ja som,  

Ľudia,  

Príroda, 

Kultúra 

Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
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Charakteristika tematických okruhov: 

 

Ja som  
- rozvíjanie osobnostných kompetencií, zmyslov, vzťahu dieťaťa  k rodine a okoliu, na 

sebapoznanie, sebaprezentáciu, na sociálne, emocionálne, motorické a kognitívne vnímanie 

života dieťaťa (telesný, duševný, duchovný, sociálny a emocionálny život). 

 

Ľudia  
- rozvíjanie sociálnych skúseností a vzťahu ku spoločenstvu ľudí, kontakty s ďalšími 

skupinami ľudí, na oboznamovanie sa s pracovnými a inými aktivitami ľudí,  

- rozvíjanie predstáv o miestach, kde ľudia žijú a tvoria, o prostrediach, v ktorých sa 

nachádzajú. 

 

Príroda  
- rozvíjanie poznania elementárnych zákonitostí života na zemi, prírodných javov, živých a 

neživých predmetov, na vytváranie pohľadu na svet prírody a vzťahu k prírode. 

 

Kultúra 

- rozvíjanie rozvoja vnímania a uplatňovania hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry. 

 

Tematické okruhy sa vzájomne prelínajú, dopĺňajú a plnia sa integrovane. 

Každý tematický okruh zahŕňa tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa so ŠVVP : 

- perceptuálno-motorickú, 

- kognitívnu, 

- sociálno-emocionálnu. 

 

Členenie vzdelávacích oblastí je výrazne teoretické. V praktickej rovine sa rozvíjajú 

integrovane, sú navzájom prepojené a spolu súvisiace.  

Tematické okruhy a vzdelávacie oblasti rozvoja sa interaktívne prepájajú a sú prostriedkom 

na dosiahnutie špecifických cieľov v procesuálnej činnosti.  

Pri dosahovaní špecifických cieľov sa rozvíja osobnosť dieťaťa celostne, aj keď je formulácia 

konkrétneho cieľa členená do niektorej vzdelávacej oblasti rozvoja.  

Vzdelávacie oblasti v sebe zároveň v rôznej miere zahŕňajú pohybovú, poznávaciu, 

matematickú, komunikačnú, informačnú, dopravnú, hudobnú, výtvarnú, literárnu, pracovnú a 

grafomotorickú výchovu. 

 

Obsah výchovy a vzdelávania má rámcový charakter. Rozpracúva sa na podmienky 

špeciálnej materskej školy v školskom vzdelávacom programe. Na základe poznania 

aktuálnych zručností a schopností dieťaťa so ŠVVP  sa konkretizuje v plánoch výchovno-

vzdelávacej činnosti. 

 

Školský vzdelávací program rešpektuje: 

- rodinu dieťaťa, 

- vývinové zvláštnosti a osobitosti detí so ŠVVP predškolského veku, 

- možnosti, predpoklady, schopnosti, zručnosti a vedomosti dieťaťa so ŠVVP, 

- individuálne potreby, schopnosti, záujmy a postoje, 

- prirodzenú aktivitu a experimentovanie dieťaťa, 

- špeciálne ciele, formy, úlohy, metódy, zásady a pomôcky na rozvoj kompetencií detí 

      so ŠVVP, 

- vzájomné integrované prepájanie tematických okruhov a vzdelávacích oblastí rozvoja 
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      osobnosti, 

- hrový charakter pedagogického procesu, vykonávaného prostredníctvom hier, 

- nutnosť cieľavedomého a systematického pozorovania, diagnostikovania, 

- potrebu evalvovania (hodnotenia) pedagogického procesu. 

 

 

5. Charakteristika predprimárneho vzdelávania 
 

Špeciálna materská škola pripravuje deti so ŠVVP na život v intaktnej spoločnosti, v 

súlade s osobitosťami a individuálnymi rozvojovými možnosťami, danými ich postihnutím. 

Dieťa so ŠVVP môže byť vzdelávané 

a) v špeciálnej materskej škole, 

b) v špeciálnej triede  materskej školy, 

c) v triede materskej školy spolu s inými deťmi, t.j. v školskej integrácii (podľa § 94 ods. 1 

písm. b) bod 2 zákona č. 245/2008 Z. z.). 

Podľa §2 Zákona 245/2008, deti  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré 

platí požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove 

a vzdelávaní.  

 

Predprimárne vzdelávanie je prispôsobované a utvárané podľa: 

-    základných informácií o dieťati, jeho diagnózy 

-    špeciálnych vzdelávacích postupov a programov 

- špecifických  postupov hodnotenia výsledkov 

- organizácie a foriem vzdelávania 

- požiadavkám na zabezpečenie kompenzačných a špeciálnych učebných pomôcok  

- zabezpečením servisu odborníkov: špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, 

psychológa, logopéda a iných 

 

ŠMŠ môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie a ďalšie aktivity len so 

súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom. 

 

 

6. Vzdelávacie štandardy 
 

Obsah vzdelávania možno chápať ako záväzok pre učiteľa. Obsahuje základný 

rozsah učiva, ktoré má dieťa so ŠVVP zvládnuť, primerane svojim možnostiam, 

prostredníctvom špeciálnych metód a prostriedkov. Slúži na rozvíjanie elementárnych 

zručností a schopností detí so ŠVVP predškolského veku. 

 

Špecifické ciele sú koncipované ako predpokladané cieľové požiadavky, ktoré by malo dieťa 

so ŠVVP dosiahnuť na konci predškolského veku. 

 

 

7. Vyučovací jazyk 

 

Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky.  

Dieťa so sluchovým postihnutým na úrovni rečových a sluchových schopností individuálne 

podľa druhu a stupňa postihnutia sa vzdeláva v  slovenskom jazyku, posunkovom jazyku 

alebo posunkovanej slovenčine. 
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8. Organizačné usporiadanie denných činností 
 

Denný poriadok je norma, v ktorej sú usporiadané denné činnosti pravidelne sa 

opakujúce. Má umožňovať reagovať na potreby a záujmy detí. Pri jeho zostavovaní je 

potrebné dbať na to, aby poskytol priestor na pokojný, bezpečný a aktívny pobyt dieťaťa v 

špeciálnej materskej škole. 

 

Pri usporiadaní denných činností sa: 

– zabezpečuje vyvážené striedanie činností (optimálny biorytmus, bezstresové prostredie), 

– dodržiavanie zásad zdravej životosprávy (zdravý životný štýl), 

– vytvára časový priestor na hru a učenie, 

– dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu. 

 

V dennom poriadku sa striedajú: 

– hry a hrové činnosti, 

– pohybové a relaxačné cvičenia, 

–  edukačné aktivity, 

– pobyt vonku, 

– odpočinok, 

– činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie), 

– individuálna logopedická starostlivosť, 

– špeciálne cvičenia, 

– rehabilitačná starostlivosť. 

 

Hry a hrové činnosti  
sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí. Súčasťou hier a hrových 

aktivít sú aj vopred plánované edukačné aktivity. Hry a hrové činnosti sa môžu v rámci 

zostavovania denného poriadku zaradiť aj 2-3-krát v dopoludňajších aj odpoludňajších 

hodinách. 

Pohybové a relaxačné cvičenia  
obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň v určitom 

čase, s dodržiavaním psychohygienických zásad (predjedlom, vo vyvetranej miestnosti, 

prípadne vonku). Tvoria súčasť denného poriadku, patria k vopred plánovaným aktivitám. 

Pobyt vonku  
obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity. V záujme zdravého 

psychosomatického rozvoja dieťaťa sa neodporúča vynechať pobyt vonku. Realizuje sa každý 

deň, výnimkou sú nepriaznivé klimatické podmienky. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt 

vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia (zaraďuje sa 2-krát počas dňa, v 

dopoludňajších i odpoludňajších hodinách). 

Odpočinok  
sa realizuje každý deň, najviac dve hodiny. 

 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu  
realizujú sa v pevne stanovenom čase. Odporúča sa dodržať trojhodinový interval medzi 

podávaním jedla. Čas podávania jedla sa stanovuje podľa podmienok prevádzky špeciálnej 

materskej školy. 

Individuálna logopedická starostlivosť  
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realizuje sa denne v dopoludňajších hodinách, pod vedením školského logopéda (dieťaťu 

s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou poskytuje individuálnu 

alebo skupinovú logopedickú terapiu). 

Špeciálne cvičenia 

sú zamerané na rozvíjanie zmyslového vnímania (rozvoj zrakového, hmatového, sluchového 

vnímania, koordinácie oko – ruka, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rozvoj komunikačných 

schopností, grafomotorické cvičenia ) sa realizujú denne. 

Rehabilitačná starostlivosť  
realizuje sa niekoľkokrát do týždňa v pevne stanovenom čase, spravidla v dopoludňajších 

hodinách, vykonáva ju fyzioterapeut. 

Ergoterapia  
využíva sa podľa potreby, vzhľadom na diagnózu dieťaťa. 

 

Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke 

rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobností dieťaťa so ŠVVP vo všetkých vzdelávacích 

oblastiach, a preto ich pedagogicky usmerňujú kvalifikovaní špeciálni pedagógovia 

predprimárneho vzdelávania. 

Prevádzka ŠMŠ je denne od 7.00 hod. do 16.30 hod. podľa požiadaviek rodičov. 

 

Denný poriadok  (Pondelok –Štvrtok) 

 

07.00 - 07.30  príchod detí, ranný filter 

07.30 - 09.10  hry a hrové činnosti 

                     - komunikačné zručnosti – rečová výchova, 

                     - hry a skupinové činností  podľa voľby detí, 

                     - grafomotorické zručnosti – príprava na školu, 

                     - hry na rozvoj jemnej motoriky,  

                     - pohybové a relaxačné cvičenia 

09.10 - 09.30  desiata  

09.30 - 10.00  edukačné aktivity 

10.00 - 10.30  skupinové komunikačné zručnosti – rečová výchova, sluchové cvičenie, 

                       katolícke náboženstvo / utorok/ 

10.30 - 10.30  príprava na pobyt vonku, pobyt vonku 

11.30 - 12.30  hygiena, obed 

12.30 - 14.45  hygiena, popoludňajší odpočinok 

14.45 - 15.00  hygiena, pohybové a relaxačné cvičenia  

15.00 - 15.30  olovrant 

15.30 - 16.00  opakovacia chvíľka, hry a hrové činnosti do odchodu detí domov  

 

 

Denný poriadok  (Piatok) 

 

07.00 - 07.30  príchod detí, ranný filter 

07.30 - 09.10  hry a hrové činnosti 

                     - komunikačné zručnosti – rečová výchova, 

                     - hry a skupinové činností  podľa voľby detí, 

                     - grafomotorické zručnosti – príprava na školu, 

                     - hry na rozvoj jemnej motoriky,  

                     - pohybové a relaxačné cvičenia 

09.10 - 09.30  desiata  
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09.30 - 10.00  edukačné aktivity 

10.00 - 10.30  skupinové komunikačné zručnosti – rečová výchova, sluchové cvičenie 

                       katolícke náboženstvo 

10.30 - 11.30  príprava na pobyt vonku, pobyt vonku 

11.30 - 12.30  hygiena, obed 

12.30 - 14.30  hygiena, popoludňajší odpočinok 

14.30 - 14.45  hygiena, pohybové a relaxačné cvičenia  

14.45 - 15.00  olovrant 

15.00 - 15.30  hry a hrové činnosti do odchodu detí domov 

 

 

9. Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie 
 

Predprimárne vzdelávanie detí so ŠVVP sa uskutočňuje formou: 

– celodenného niekoľkoročného predškolského vzdelávania, 

– poldenného zaškolenia v rozsahu štyroch hodín denne v dopoludňajšom čase, 

– týždenného pobytu, 

– adaptačného pobytu,  

– diagnostického pobytu.  

Predškolské vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom organizačnej formy – edukačnej 

aktivity. 

 

Edukačná aktivita  

Je cieľavedomá, systematická, zmysluplná, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť a je 

organickou súčasťou denného poriadku.  

Zastúpené je v nej: spontánne – situačné učenie, a  na základe vhodnej a účinnej motivácie  

aj cieľavedomé,  zámerné – intencionálne učenie.  

V edukačnej aktivite učiteľ v primeranej miere využíva situačné rozhodovanie, ktoré 

znamená schopnosť pohotovo reagovať na potreby a záujmy detí, ako aj ich rozdielnu 

rozvojovú úroveň. Situačné rozhodovanie môže učiteľ nenásilne využiť aj v iných 

organizačných formách denného poriadku, napr. v hrách a hrových činnostiach alebo pri 

pobyte vonku. Uplatňuje všetky zásady no najmä zásadu cieľavedomosti, individuálneho 

prístupu, názornosti, postupnosti, primeranosti, orientácie na kladné črty dieťaťa so ŠVVP . 

Výchovno-vzdelávacie požiadavky majú byť stanovené mierne nad hranicou rozvojových 

možností detí tak, aby ich mohli splniť, aby učenie pociťovali ako odmenu za vynaložené 

úsilie a boli motivované k ďalšiemu učeniu sa. 

Časové trvanie edukačnej aktivity má rešpektovať potreby dieťaťa so ŠVVP a možnú dĺžku 

udržania pozornosti detí vzhľadom na vývinové osobitosti, druh a stupeň postihnutia, 

zákonitostí psychohygieny. Edukačná aktivita nesmie deti preťažovať. 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v špeciálnej materskej škole zahŕňa rozmanité pedagogické 

situácie : 

– spontánne hrové činnosti detí, 

– pedagógom plánované, priamo riadené aktivity, hry a hrové činnosti, 

– pedagógom plánované, nepriamo riadené aktivity, hry a hrové činnosti. 

Riadenie pedagogického procesu je prostredníctvom súboru dynamických, vzájomne 

súvisiacich výchovno-vzdelávacích činností, ktoré sa striedajú. Nie je vylúčená zmena ich 

poradia. 

– pozorovanie (ako metóda pedagogického diagnostikovania), 

– facilitovanie, 
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– situačné rozhodovanie, 

– riadenie činnosti, vrátane spoluúčasti detí na riadení činnosti. 

Edukačná aktivita sa realizuje 

– v priebehu hier a hrových činností, 

– ako samostatná organizačná forma dňa, 

– v rámci pobytu vonku. 

Formy edukačnej aktivity sa realizujú 

– v skupine detí, 

– frontálne, súčasne so všetkými deťmi, 

– individuálne. 

 

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti je úplne v kompetencii učiteľa. Spôsob, rozsah a 

časové trvanie plánov výchovno-vzdelávacej činnosti si určí každá špeciálna materská škola 

na prvej pedagogickej rade. 

Súčasťou každého plánu výchovno-vzdelávacej činnosti sú špecifické ciele. Ostatné súčasti 

plánov budú závisieť od rozhodnutia učiteľa, keďže plány sú pomôckou, pracovným 

materiálom. 

 

 

10. Povinné personálne zabezpečenie 
 

Pedagogickí zamestnanci 

 spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

 preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej   

komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení 

triedy, 

 riadia svoje sebarozvíjanie a celoživotné vzdelávanie v odbornej oblasti a 

osobnostnom raste, ako súčasť kolektívu pedagógov sú schopní vzájomnej efektívnej a 

ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho 

riešenia problémov. 

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci 

 svojimi manažérskymi, organizačnými a pedagogickými schopnosťami vytvárajú 

predpoklady pre fungujúci, motivovaný spolupracujúci kolektív s profesionálnou 

klímou a podporujúcim prostredím, 

 starajú sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu a 

vytvárajú preň podmienky, 

 sú schopní poradiť učiteľom a obhájiť ich pred negatívnymi faktormi, ktoré by 

nepriaznivo ovplyvňovali ich pedagogické pôsobenie. 

 

Asistent učiteľa 

 pracuje v triede, ktorú navštevuje dieťa alebo viac detí s mentálnym postihnutím, ak si 

to vyžaduje výchova a vzdelávanie príslušného dieťaťa v závislosti od závažnosti jeho 

postihnutia. 

 

Školský logopéd 

 dieťaťu s mentálnym postihnutím s narušenou komunikačnou schopnosťou 

(symptomatickou poruchou reči) sa odporúča poskytovať individuálnu alebo 

skupinovú logopedickú intervenciu školským logopédom. 
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Fyzioterapeut 

 rehabilitačný zamestnanec (na zabezpečenie rehabilitačnej činnosti). 

 

Pomocný zdravotnícky personál 

 pomáha dieťaťu pri sebaobsluhe 

 

 

11. Povinné materiálno – technické a priestorové zabezpečenie 
 

Prostredie špeciálnej materskej školy môže pozitívne ovplyvňovať osobnosť dieťaťa 

len vtedy, keď dokáže v plnej miere uspokojovať psychické, citové a telesné potreby. 

Mikroklíma prostredia špeciálnej materskej školy vplýva na pocit pohody, výkonnosť a únavu 

pri pohybe, hre, učení sa a práci. Pre prostredie špeciálnej materskej školy, výber zariadenia, 

nábytku platia bezpečnostné a hygienické normy. Prostredie má spĺňať estetické a 

emocionálne kvality. Má byť útulné, príjemné a harmonické. Deti spoločne s učiteľom sa 

starajú o jeho poriadok a estetickú úpravu. Prostredie úzko súvisí s cieľmi špeciálnej 

materskej školy, výchovno-vzdelávacou činnosťou, obsahom výchovy a vzdelávania, s 

učením sa dieťaťa. Voľne, pre deti viditeľné a dostupné pomôcky sú súčasťou materiálneho 

vybavenia. K štandardnému vybaveniu špeciálnych materských škôl patria hračky. Ich 

výberu, kvalite a veku primeranosti je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. 

 

Súčasťou materiálno – technického vybavenia špeciálnej materskej školy je: 

– detská a odborná literatúra, 

– učebné pomôcky, 

– kompenzačné pomôcky, 

– telovýchovné náradie a náčinie, 

– hudobné nástroje, 

– didaktická a audiovizuálna technika, 

– výpočtová technika, 

– suchý bazén, 

– prebaľovacie pulty, 

– bezbariérový prístup, 

– schodolez, 

– arisky – špeciálne stoličky poskytujúce oporu celého tela s pracovnou odkladacou doskou, 

– madlá – pomoc pri osobnej hygiene, 

– kryty na radiátory, 

– invalidné vozíky, špeciálne kočíky, chodítka, barle..... . 

 

Priestorové vybavenie: 

– logopedické pracovisko s programovým vybavením a didaktickými pomôckami, 

– triedy, spálne, jedáleň, školský dvor, záhrada, 

– rehabilitačná miestnosť s vybavením, 

– tvorivé dielne s vybavením, 

– terapeutická miestnosť (na arteterapiu, dramatoterapiu, muzikoterapiu, orofaciálnu terapiu... 

Základným nábytkom pre deti sú stoly a stoličky. Stolíky sú umiestnené vo svetlej časti 

miestnosti so správnym dopadom svetla. Rozmiestnenie nábytku musí rešpektovať potrebu 

detí mať dostatok priestoru na hry, pohybové a relaxačné cvičenia a odpočinok. Nábytok 
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triedy má rešpektovať antropometrické požiadavky. Zriadenie má byť čo najjednoduchšie, 

prispôsobené počtu detí, z prírodných materiálov, voskované alebo morené ekologickými 

prípravkami, aby neškodilo zdraviu detí, musí byť bezpečné a má rozvíjať estetické cítenie 

detí. 

Ležadlá musia byť pružné, dostatočne pevné a stabilné, dobre tepelne izolované, ľahko 

prenosné a skladateľné. 

 

Usporiadanie triedy: 

– umožňuje komunikáciu dieťaťa pri spoločných činnostiach v hrových skupinách, 

– uľahčuje dieťaťu voľný styk s najbližším okolím, 

– uľahčuje dieťaťu prístup k hračkám a pomôckam, 

– umožňuje dieťaťu vytvárať hrové prostredie podľa vlastného zámeru, 

– je bezpečné, hygienické a funkčné, 

– umožňuje dodržiavanie vopred stanovených pravidiel učiteľmi pri ukladaní hračiek a pri 

manipulácii s predmetmi, učebnými pomôckami. 

Vo vnútornom prostredí triedy je potrebné vymedziť: 

– voľný priestor pre spoločné aktivity a pohybové hry, 

– priestor pre hry a pracovné aktivity (hrové a pracovné kútiky). 

Hrové a pracovné kútiky sa umiestňujú v priestore, ktorý je vybavený účelovo a slúži na 

spontánne hry detí a učiteľom plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. O 

tematickom zameraní hrových kútikov a ich obmieňaní rozhoduje učiteľ. Exteriér zahŕňa 

celkový ráz krajiny v ktorej dieťa žije, architektúru, a pod. Záleží aj od geografických 

podmienok, kultúrnych zvykoch, sociálnych faktorov. Areál špeciálnej materskej školy tvoria 

ihriská (preliezačky, pieskovisko, hojdačky), záhrada (so záhradným nábytkom), spevnené 

plochy. Oplotenie záhrady je nevyhnutné z bezpečnostných a hygienických dôvodov. 

 

 

12. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove     

      a vzdelaní 
 

Podľa zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorý možno aplikovať na podmienky a zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, je zriaďovateľ a riaditeľ školy povinný starať sa 

o bezpečnosť a ochranu zdravia detí a všetkých dospelých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho 

vedomím na jeho pracovisku a v jeho priestoroch. 

Špeciálne materské školy sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo 

súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné: 

– prihliadať na základné fyziologické potreby detí, 

– vytvárať podmienky na zdravý vývin  a na predchádzanie sociálno-patologických javov, 

– zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia, 

– poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí, 

– viesť evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno-

vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných špeciálnou materskou školou. 

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu 

výchovy a vzdelávania detí so ŠVVP v špeciálnych materských školách. Deti sa 

prostredníctvom tohto obsahu učia chrániť si svoje zdravie, aj zdravie iných a riešiť na 

elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie. 
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13. Zásady a podmienky na vypracovanie školských vzdelávacích  

      programov 
 

Zásady a podmienky na vypracovanie školských vzdelávacích programov 

v špeciálnych materských školách sú tie isté ako pre vypracovanie školských vzdelávacích 

programov, ktoré sú uvedené v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 – predprimárne 

vzdelávanie. 

 

 

14. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí: 

  

Pedagogické diagnostikovanie spájame s hodnotením aktuálnej rozvojovej úrovne dieťaťa, na 

čo nám slúžia hodnotiace kritéria :  

- čo má dieťa vedieť, 

- čo by malo vedieť,  

- čo by mohlo vedieť v skupine detí.  

Hodnotenie detí realizujeme :  
- slovným hodnotením priebežne vo výchovno – vzdelávacom procese systematicky počas 

    školského roka,  

- využívaním tzv .individuálneho rámca ( výkony dieťaťa porovnávanie s ním samým), 

- vedením k sebahodnoteniu.  

Aké nástroje hodnotenia využívame:  
- pozorovanie dieťaťa v činnosti,  

- postavenie dieťaťa v kolektíve,  

- pozorovanie triedy ako skupiny,  

- skúšky verbálnych výpovedí, komunikačných zručností 

- analýzu grafického vyjadrenia,  

- skúšky kreativity, umeleckého vyjadrenia,  

- skúšky pohybových zručností,  

- skúšky pracovnej zručnosti,  

- rozbory s dieťaťom a rodičmi. 

 

 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov: 

 

Hodnotenie zamestnancov školy prebieha podľa vnútorného systému kontroly a 

hodnotenia, ktorý je východiskom pre úspešnú riadiacu prácu, podmienkou pre kvalitnú 

realizáciu cieľov a úloh, ako aj prostriedkom na zvýšenie disciplíny v  práci, zodpovednosti a 

aktivity zamestnancov. Je to proces, pomocou ktorého materská škola posudzuje pracovnú 

výkonnosť, plnenie úloh a požiadaviek, ktoré sú na zamestnanca kladené. Hodnotenie 

chápeme ako proces motivačný, stimulujúci zamestnancov k zvýšenej výkonnosti, 

pracovného úsilia, pracovnej spokojnosti a identifikácie zamestnancov so školou ako aj 

pozdvihnutie kultúry našej  špeciálnej materskej školy. Hodnotenie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov prebieha podľa smernice 024/2011 –Vnútorná 

kontrola spojenej školy a  pracovného poriadku spojenej školy jeden krát ročne, za obdobie od 

2.9. - 31.8. príslušného kalendárneho roku. Z hodnotenia sa vyhotoví písomný záznam.  

Kontrolnou činnosťou sledujeme štyri ukazovatele kvality špeciálnej materskej školy:  

- ciele špeciálnej materskej školy,  
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- organizácia výchovno – vzdelávacej činnosti,  

- proces a výsledky učenia sa detí.  

 

Na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania využívame ďalšie formy hodnotenia:  

- monitoring, pozorovanie výkonu zamestnanca v sledovanom období,  

- identifikácia potencionálu zamestnanca ( zamestnanci veria, že hodnotenie je spravodlivé, 

objektívne, zmysluplné),  

- sledovanie kvantitatívne aj kvalitatívne ukazovatele pracovnej činnosti,  

- poskytovanie zamestnancovi spätnú väzbu o tom, ako si v práci počína (rozhovor so 

zamestnancom),  

- identifikovanie potreby zamestnanca v oblasti rozvoja - sledovanie pokroku detí pod 

vedením pedagóga,  

- kontrola pedagogickej a inej dokumentácie,  

- hospitačná a kontrolná činnosť,  

- autoevalvácia zamestnancov, sebareflexia,  

- výsledky zamestnancov v oblasti vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej 

činnosti.  

Objektívnymi kritériami hodnotenia chceme dosiahnuť vyššiu kvalitu práce učiteľov. 

Zjednotiť hodnotiaci proces indikátormi kvality výchovno –vzdelávacej činnosti a ich 

zverejnením všetkým zainteresovaným. Konkrétny plán vnútornej kontroly spojenej školy je 

podrobne rozpracovaný v smernici 024/2011.. 

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov  

 

- Uvádzanie začínajúcich učiteľov do praxe. 

- Udržiavanie a zvyšovanie odborných kompetencií. 

- Motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijných spôsobilostí. 

- Sprostredkovanie najnovších poznatkov z didaktiky, pedagogiky a iných príbuzných vied. 

- Príprava pedagogických zamestnancov na prácu s videotechnikou, výpočtovou technikou, 

multimediálnou technikou.  

- Zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúseností z pedagogickej praxe            

(otvorené hodiny), podnecovanie a rozvíjanie tvorivosti pedagogických zamestnancov.  

- Sprostredkovanie aktuálnych odborných a metodických informácií prostredníctvom 

efektívneho informačného systém.  

- Príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.  

- Každý pedagogický a odborný zamestnanec ŠMŠ má možnosť ďalšieho vzdelávania za 

rovnakých podmienok podľa platnej legislatívy.  

- Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti, komunikáciu, špecifické zručnosti.  

- Podnecovať a rozvíjať tvorivosť.  

- Každá učiteľka má vypracovaný plán štúdia na aktuálny školský rok.  
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Učebné osnovy 

 
 

 

 

USILOVNÁ LIENKA ANULIENKA  

  ROZPRÁVA ..... 
  
 

                                        
 

 

 

 

DETSTVO JE OSTROV, NA KTORÝ SA 

VRACIAME PO CELÝ ŽIVOT..... 
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 IV. Spolu objavíme ako 

sa prebúdza príroda 

     
 

       

I. V zime si 

zašportujeme 

a pôjdeme sa         

pozrieť k prvákom 

                           

II. Vyrobíme     

si masky  

a budeme 

sa tešiť na 

karneval    

 

 

 

 

 

 

 

XII. Budeme sa spolu 

tešiť na Mikuláša a     

Vianoce  

III. Budeme si veľa 

čítať a sadiť 

semienka 

    

VI. Oslávime 

sviatok detí a 

tešíme sa na 

výlety! 

         

V. Naším mamkám 

vyrobíme 

darček  

 

 

XI. Chránime   si  

svoje 

zdravie
 

 

X. Pani Jeseň nám 

prezradí svoje kúzla 

 

IX. Po                      

prázdninách sa 

privítame v 

škôlke  

               
Lienka Anulienka Vám porozpráva o živote v našej škôlke po celý 

školský rok 
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Témy obsahových celkov 

 

 

 
September      -   VITAJTE  V  NAŠEJ  ŠKÔLKE      

 

       -    Moji noví kamaráti 

                        -    Moja, Tvoja rodina 

                            -     Kto sa o nás postará 

                            -     Zebra na ceste, bezpečne ma prevedie       
 

 

 Október                  -   JESEŇ  DARY  ROZDÁVA  

  
                                 -   Čarovný jesenný klobúk 

                 -    Prišla jeseň, už je tu! 

                -    Môj farebný svet          

                 -    Šarkan s vetrom tancuje 

 

                                                     

        

 

                                                                                                                           

November        -    ZDRAVIE  –  NÁŠ POKLAD          

 

- Košík plný vitamínov 

- Ja a moje telo 

- Bacily – preč s nimi! 

- Jeseň s Adamkom 
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December             -  PRIŠIEL  ČAS  VIANOČNÝ, ČAS SVIATOČNÝ        

          

            -  Mikulášku dobrý strýčku... 

         -  Stromček – vtáčí domček                                  

         -  Ja som malý vinšovník 

 

 

 

 

 

 

   Január            -    ZIMNÁ  ROZPRÁVKA BIELA 

 

-    Maliar Mrázik športuje 

-    Zvieratká v zime 

-    Čo už všetko vieme? 

 

 

 

 

 

 

 

       Február              -     KOLOTOČ  ZÁBAVY 

 
               -    Fašiangy, fašiangy... 

                 -    Môj farebný svet 

            -    Batôžtek prekvapení 

            -    Neživá príroda 
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    Marec            -    JAR  K  NÁM  LETÍ    

                                    
  -    Rozprávku a básničku,  

                                   prečítaj mi trošičku   

                              -   Putovanie dažďovej kvapky 

                          -  Staráme sa o rastliny  
                          -  Stromček – vtáčí domček  

 

 

   Apríl           -    PRÍRODA  SA  ZOBÚDZA 
 

            -    Sviatky jari 

       –    Veľká noc 

     -    Bacily – preč s nimi! 

     -     Naša zem je guľatá 

     -     Poseďme si pri rozprávke 

 

 

     

 

  MÁJ              -    SLNKO  PEKNE  HREJE,   

                              NA DETI SA SMEJE           
 

- Poznaj prírodu a zvieratká v nej 

- Mamka moja, mamulienka     

- Čistá voda, čistý vzduch 

- Sme rovnakí a predsa iní   

 

 

        JÚN                     -    LETO, LETO, LETKO MILÉ... 

 
       -     Zebra na ceste, bezpečne ma prevedie 

       -     Vitaj leto! 

       -     Mesto, kde žijem 

       -     Lúčime sa, škôlka milá  
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mesiac 
Obsahový 

celok Tematické celky 

IX. 
Vitajte v našej 

škôlke 

1. Moji noví kamaráti (mená, značky, režim dňa...) 

2. Moja, tvoja rodina (členovia, rozdiely doma a v ŠMŠ ..) 

3. Kto sa o nás postará (profesie zamestnancov, priestory v ŠMŠ, škole, 
internáte) 

4. Zebra na ceste  bezpečne ma prevedie (orientácia v okolí ŠMŠ, cesta do 
ŠMŠ) 

X. 
Jeseň dary 

rozdáva 

1. Čarovný jesenný klobúk (ovocie a zelenina..) 

2. Prišla jeseň, už je tu! (char. znaky počasia) 

3. Môj farebný svet (farby jesene, predmety a tvary okolo nás) 

4., 5. Šarkan s vetrom tancuje (zhotoviť výtvory z prírodného materiálu) 

XI. 
Zdravie – náš 

poklad 

1. Košík plný vitamínov ( poznať podľa vzhľadu, chuti, vône ovocie a zeleninu) 

2. Ja a moje telo (vedieť pomenovať časti ľudského tela..) 

3. Bacily – preč s nimi! (prevencia, choroby, lekárska starostlivosť..) 

4. Jeseň s Adamkom (práca s detskou literatúrou a časopismi) 

XII. 
Prišiel čas 

vianočný, čas 
sviatočný 

1. Mikulášku, dobrý strýčku  (tradície, advent..) 

2. Stromček – vtáčí domček (charakteristické počasie, voda - skupenstvá..) 

3. Ja som malý vinšovník (pečenie medovníkov, výzdoba, program na 
Vian.besiedku) 

I. 
Zimná 

rozprávka 
biela 

1.,2. Maliar Mrázik športuje (zimné športy, zimné aktivity) 

3. Zvieratká v zime (starostlivosť, ochrana,  vtáky..) 

4. Čo už všetko  vieme?(opakovanie, príprava na zápis do ZŠ) 

II.  
Kolotoč 
zábavy 

1. Fašiangy, fašiangy... (tradície, karneval, masky) 

2. Môj farebný svet (rozlišovať nebezpečné materiály a predmety) 

3. Batôžtek prekvapení (farby, tvary....) 

4. Neživá príroda (poznávať a správne označiť vlastnosti kameňa, pôdy, vody..) 

III. Jar k nám letí 

1. Rozprávku a básničku, prečítaj mi trošičku (čítanie krátkych literárnych 
útvarov, rozprávok, zapamätať si a prednášať rôzne básničky, riekanky...) 

2. Putovanie dažďovej kvapky (kolobeh vody jej význam a nebezpečenstvo) 

3. Staráme sa o rastlinky ( sadenie semien, polievanie...) 

4.  Stromček – vtáčí domček (charakt. znaky počasia, kalendár...) 

 
IV. 

 
 

Príroda sa 
zobúdza 

1. Sviatky jari  – výzdoba, príprava 

2.  Veľká noc –  (zvyky a tradície, ...) 

3.  Bacily – preč s nimi! (prevencia, choroby, lekárska starostlivosť..) 

  
4. Naša Zem je guľatá 
5. Poseďme si pri rozprávke ( počúvať s porozumením, čítanie „maľovaných 
príbehov...) 

 
V. 

 
 

Slnko pekne 
hreje, na deti 

sa smeje 

1. Poznaj prírodu a zvieratká v nej (poznať život zvierat v lese, domácich 
a exotických) 

2. Mamka moja, mamulienka ( príprava darčeku pre mamičku, význam rodiny) 

3. Čistá voda, čistý vzduch  

4. Sme rovnakí a predsa iní ( MDD, multikultúra, deti so špeciálnymi 
potrebami...) 

VI. 

 
 

Leto, leto, letko 
milé 

 

1. Zebra na ceste, bezpečne ma prevedie (pravidlá bezpečnosti na ceste, 
dopravné značky, rozlišovať dopravné prostriedky) 

2. Vitaj leto! (charakter. znaky ročného obdobia) 

3. Mesto, kde žijem (návšteva MÚ a polície) 

4., 5. Lúčime sa, škôlka milá (rozlúčka s predškolákmi, program na záver šk. 
roka)  
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Výchova a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím sa podľa § 94 ods. 2 písm. a) 

zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 245/2008 Z. z.) 

uskutočňuje podľa vzdelávacieho programu pre deti s mentálnym postihnutím. 

Vzdelávací program pre deti s mentálnym postihnutím sa uplatňuje pri vzdelávaní detí v 

materskej škole podľa § 94 ods.1 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z., t.j. v špeciálnych 

materských školách, v špeciálnych triedach pre deti s mentálnym postihnutím materských 

škôl bežného typu, alebo pri ich individuálnom začlenení. 

 

 

Charakteristika predprimárneho vzdelávania detí s MP 
 

Predprimárne vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím pri plnení svojich cieľov 

rešpektuje jedinečnosť a možnosti každého dieťaťa. 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného 

ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v špeciálnej materskej škole. Cieľom 

predprimárneho vzdelávania detí s mentálnym postihnutím je zabezpečovať ich komplexný 

rozvoj v súlade s ich obmedzenými možnosťami a osobitosťami danými mentálnym 

postihnutím. 

 

 

Špecifiká výchovy a vzdelávania 
 

Špeciálnu materskú školu pre deti s mentálnym postihnutím možno zriadiť pre 

najmenej desať detí; zrušiť ju možno ak klesne počet detí pod osem. V odôvodnených 

prípadoch, najmä z dôvodu dostupnosti, ju možno so súhlasom zriaďovateľa ponechať 

zriadenú aj s menším počtom detí, najmenej však s počtom štyri. Vnútorne sa člení na triedy, 

do ktorých sa spravidla zaraďujú deti rovnakého veku. Trieda pre deti s mentálnym 

postihnutím v materskej škole sa zriaďuje najmenej pre štyri deti, najvyšší počet je osem detí. 

Špeciálna materská škola môže organizovať výlety, exkurzie, divadelné predstavenia a ďalšie 

aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. 

U detí s mentálnym postihnutím sa rozvíjajú kompetencie (spôsobilosti), ktoré vzhľadom 

na odlišnosti vo vývine je potrebné chápať relatívne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A      Školský vzdelávací program pre deti s mentálnym 

postihnutím 
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3. Sociálne (interpersonálne) 

kompetencie 

 

 

– správa sa empaticky k svojmu okoliu, 

– správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských  

   pravidiel a noriem, 

– hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve, 

– zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju, 

– nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty 

   s druhými, 

– rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne, 

– pomáha druhým s pomocou dospelého, aj samostatne, 

– prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Psychomotorické 

kompetencie 

 

 

Dieťa na konci predprimárneho vzdelávania, v závislosti 

od stupňa a charakteru svojho postihnutia: 

– používa v činnosti všetky zmysly, 

– ovláda pohybový aparát a telesné funkcie, 

– prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa, 

– ovláda základné lokomočné pohyby, 

– používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových 

   neznámych situáciách, 

– využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných 

   a umelých prekážok, 

– prejavuje grafomotorickú gramotnosť 

 

 

 

2.Osobnostné 

(intrapersonálne) 

kompetencie 

 

– uvedomuje si vlastnú identitu, 

– prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným, 

– vyjadruje svoje pocity, potreby 

– presadzuje sa v aktivitách, 

– zaujíma sa o dianie v rodine, v materskej škole 

   a v bezprostrednom okolí 

 

A.1    Kompetencie dieťaťa s mentálnym postihnutím  

predškolského veku 
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4. Komunikatívne 

kompetencie 

 

 

– nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor s deťmi i dospelými, 

– počúva informácie z rôznych médií, 

– vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky, názory, 

– reprodukuje básne, riekanky, 

– volí primeraný spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu, 

– zreprodukuje osvojené poznatky 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kognitívne kompetencie 

 

 

– rieši samostatne/s pomocou učiteľa problémy v osobnej 

   a spoločenskej rovine, 

– rieši jednoduché problémové úlohy, 

– uplatňuje v hre a v rôznych situáciách pamäť, 

– porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, osôb, 

– hodnotí spontánne a samostatne/s pomocou učiteľa vo        

svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je 

správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach, osobách, 

– objavuje a nachádza funkčnosť vecí, uvedomuje si ich 

   zmeny, 

– učí sa riešiť úlohy pokusom a omylom alebo podľa 

   zadávaných inštrukcií, odstraňuje prípadné chyby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Učebné kompetencie 

 

 

– prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie 

   nového, 

– využíva primerané pojmy, znaky a symboly, 

– pozoruje, opakuje, precvičuje, napodobňuje, 

– aplikuje v hre, v rôznych aktivitách a situáciách získané 

   poznatky a skúsenosti, 

– kladie otázky a hľadá odpovede s pomocou učiteľa, aby 

   porozumelo svetu vecí, javov, dejov a vzťahov, 

– učí sa pod učiteľovým vedením, 

– vyvíja vôľové úsilie v hre a inej činnosti, 

– prekonáva prekážky v učení, 

– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení, 

– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, 

– naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými  

   pomôckami, 

– sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú  

   riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť 
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7. Informačné kompetencie 

 

 

– využíva rôzne zdroje získavania informácií  

   prostredníctvom sledovania: iných osôb, z detských kníh, 

   časopisov, informačno-komunikačných technológií, z  

   rôznych médií 

 

 

Deti s mentálnym postihnutím v predprimárnom vzdelávaní nepostupujú podľa vzdelávacích 

štandardov. 
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A.2.1   Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu:  JA SOM 
 

 

 

Perceptuálno-motorická oblasť 

 Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

Svalové napätie a dýchanie. 

Uplatnenie laterality v pohybe. 

Hrubá motorika. 

Rovnováha. 

Orientácia v priestore. 

Základné lokomočné pohyby (chôdza, beh, 

skok, lezenie, hádzanie a chytanie). 

Základné polohy, postoje a pohyby (stoj, 

sed, ľah, kľak, atď.). 

Manipulácia s náčiním. 

Pohyb na náradí. 

Pravidlá, rešpektovanie a spolupráca. 

Pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– kontrolovať pri pohybe dýchanie, 

– prejaviť v rôznych pohybových činnostiach 

   vlastnú lateralitu, 

– vedieť udržať rovnováhu, 

– orientovať sa v priestore (vo vzťahu 

   k vlastnej osobe), 

– ovládať základné lokomočné pohyby, 

– zvládnuť chôdzu so správnym držaním tela, 

so správnym odvíjaním chodidla 

a využívaním sprievodných pohybov paží, 

v pravidelnom tempe kroku 

–  prekračovať pri chôdzi čiaru a nízke 

prekážky, chodiť po schodoch 

–  striedať beh a chôdzu podľa výrazných 

signálov 

–  zvládnuť beh za vedúcou osobou, vo 

dvojiciach, trojiciach, v zástupe, kruhu, vo 

voľnom útvare 

–  skákať znožmo, v podrepe, na mieste, 

z miesta, cez švihadlo, do diaľky, uplatňovať 

výskok 

–  správne sa plaziť, plaziť sa k méte, pod 

nízkou prekážkou, po rovnej, šikmej, 

zvýšenej ploche, preliezť tunelom, plaziť sa 

na bruchu 

–  kotúľať loptu daným smerom, správne, 

rýchlo 

–  podávať, pohadzovať, vyhadzovať, 

prehadzovať loptu a ľahké predmety 

(papierové gule...) pravou, ľavou a oboma  

– zaujať rôzne postavenia podľa pokynov, 

– napodobňovať základné polohy, postoje 

   a pohyby, plynulé prevaľovanie na 

podložke 

– napodobňovať pohyb v rôznych  

   podmienkach (s náčiním, na náradí), 

A.2    Charakteristika tematických okruhov 
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– pohybovať sa okolo osi vlastného tela  

   (obraty, kotúle), 

– manipulovať s rôznymi predmetmi,  

   náčiním (rukami, nohami, zdvíhať, nosiť, 

   podávať, gúľať, pohadzovať, odrážať, 

   kopať), 

– dodržiavať zvolené pravidlá,  

   spolupracovať, rešpektovať ostatných 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovné návyky. 

– zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať  

   sa, vyzliekať, obúvať sa, vyzúvať sa  

umývať sa, česať sa, čistiť si zuby) a návyky 

správneho stolovania (správne používať 

príbor, udržiavať čistotu pri jedle), 

– samostatne používať vreckovku podľa 

potreby 

– postupne zapínať a rozopínať časti odevu, 

zaväzovať šnúrky 

– zachovať v pracovných a technických  

   činnostiach návyky poriadku a čistoty  

   (upratať po sebe, dávať si pozor na odev,  

   atď.) 

– postupne udržiavať poriadok  v hračkách 

a hracích kútikoch 
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Jemná motorika. 

Práca s rôznym materiálom. 

Pracovné techniky. 

Technická tvorivosť. 

Elementárne základy práce s počítačom 

– zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, 

  vrátane odpadového, rôznymi technikami 

  (krčiť, skladať, strihať, lepiť, tvarovať 

materiál), 

–uplatňovať jemnú motoriku a 

vizuomotorickú koordináciu pri práci 

s drobným  materiálom (mozaika, puzzle..) 

–skúmať elementárne vlastnosti technického, 

odpadového materiálu a prírodnín 

–postupne bezpečne manipulovať s 

nožnicami 

– zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc 

   z rôzneho materiálu postupne od väčších  

   dielcov až po drobné dieliky podľa  

   predlohy, postupne si osvojovať správny                            

pracovný postup 

– zvládnuť na základe nápodoby a slovných 

   inštrukcií dospelého na elementárnej 

   úrovni prácu s počítačom 

 

 

 

 

Vizuomotorika. 

Grafomotorika. 

Základné grafické tvary. 

– sedieť správne, 

– využívať koordináciu zraku a ruky, 

– kresliť veľkými grafickými pohybmi, 

– kresliť uvoľnenou rukou, 

– držať správne grafický materiál, 

– znázorňovať graficky motivovaný pohyb 

  vychádzajúci z ramenného kĺbu (kývanie, 

  mletie, hojdanie, navíjanie), zápästia  

  (vertikálne línie, horizontálne línie, krivky,   

  slučky) a pohybu dlane a prstov (horný a  

  dolný oblúk, lomená línia, vlnovka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kognitívna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa. 

Rodina a jej členovia. 

Postoje k členom rodiny. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– predstaviť sa menom i priezviskom, 

– rozlíšiť a pomenovať členov rodiny, 

– zaujať postoj k členom rodiny a vyjadriť ho 

  prostredníctvom rôznych umeleckých 

  výrazových prostriedkov 
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Orientácia v bezprostrednom okolí domova 

a špeciálnej materskej školy. 

Postoje k domovu 

– orientovať sa v tesnej blízkosti domova 

   a špeciálnej materskej školy, 

– vedieť adresu bydliska, materskej školy, 

– zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť  

   ho prostredníctvom rôznych umeleckých 

   výrazových prostriedkov 

 

 

 

 

Ľudské telo. 

Umelecké stvárnenie ľudskej postavy. 

– určiť časti tela a jednoduchým spôsobom 

   opísať ich funkciu, 

–postupne rozlišovať pravú a ľavú stranu 

vzhľadom na vlastnú osobu 

– vnímať a určiť viacerými zmyslami aspoň 

   jeden životne dôležitý orgán (srdce), 

– prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu 

   a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych 

   umeleckých výrazových prostriedkov, 

– aplikovať poznatky o svojom tele pri 

   zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy 

   (s uplatnením rôznych výtvarných  

   a pracovných techník) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotný stav, postoje k zdraviu. 

Zásady ochrany vlastného zdravia. 

Riešenie krízových situácií ohrozujúcich 

zdravie. 

Ochrana proti drogám. 

Možnosti poškodenia zdravia. 

Zdravé potraviny 

– jednoduchým spôsobom rozlíšiť stav   

  zdravia a stav choroby, 

– dodržiavať zásady ochrany zdravia   

   s pomocou dospelých, 

– zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu 

   i k zdraviu iných, 

– privolať pomoc dospelého v krízových    

   situáciách, v ktorých je ohrozené jeho  

   zdravie, prípadne zdravie iných, 

– uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu 

   s neznámymi osobami (odmietnuť sladkosti 

   od neznámych osôb, vnímať to ako  

   nebezpečenstvo ohrozenia zdravia), 

– rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva 

   a poškodenia zdravia pri zakázanej  

   manipulácii s niektorými predmetmi, napr.  

   s ostrými predmetmi, zápalkami, liekmi,  

   chemikáliami, čistiacimi prostriedkami,  

   elektrospotrebičmi, ale aj neznámymi  

   prírodninami, 

–rozlišovať prácu lekára a zdravotnej sestry,    

vedieť vymenovať niektoré zdravotnícke   

potreby 

–prakticky uplatňovať návyky ohľaduplného 

správania k chorým 

– vyberať si zdravé potraviny a vedieť    

zdôvodniť ich význam pre zdravý vývin 
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Bezpečnosť cestnej premávky. 

– prechádzať bezpečne cez cestu pod      

  vedením starších osôb 

–pozorovať dopravný ruch a opísať 

signalizáciu na semafore 

–postupne rozlišovať a opísať niektoré 

dopravné značky 

–opísať a zdôvodniť starostlivosť polície 

o bezpečnosť cestnej premávky 

–prakticky uplatňovať získané teoretické 

poznatky pri návšteve dopravného ihriska 

 

 

 

 

Sociálno-emocionálna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

 

 

 

Komunikácia emócií. 

Vlastná jedinečnosť a jedinečnosť iných. 

Obhajovanie vlastného stanoviska 

v konflikte. 

Sebaregulácia. 

Rozhodovanie sa. 

Sebahodnotenie. 

Základné pravidlá kultúrneho správania. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– pozdraviť, poďakovať sa, ospravedlniť sa 

   a požiadať o pomoc, 

– komunikovať prijateľným spôsobom      

   pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť   

   pocity, 

– uplatňovať vlastné nápady so zreteľom na  

   deti v skupine, 

– obhajovať nenásilne vlastné stanovisko    

   v prípade vzniku konfliktu, 

– prejaviť sebareguláciu v hrách a iných     

   aktivitách, konať s ohľadom na seba a     

   druhých, 

– rozhodovať sa pre určitú činnosť, 

– hodnotiť svoje vlastné schopnosti 

v rôznych činnostiach, 

– uplatňovať a rešpektovať návyky   

   kultúrneho správania a spoločenských  

   pravidiel 

 

 

 

 

 

Kontakt v komunikácii. 

Počúvanie s porozumením. 

Pasívna a aktívna slovná zásoba. 

Zmysluplnosť rečového prejavu. 

Artikulácia hlások a hláskových skupín. 

Spisovná reč. 

– nadviazať neverbálny a verbálny kontakt     

  s inými deťmi a dospelými, 

– poznať svoje meno a meno svojho    

   kamaráta, 

– počúvať s porozumením, 

– rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú     

  zásobu, 

– uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom     

   na obsahový kontext, 

– vyslovovať správne a zreteľne všetky     

   hlásky a hláskové skupiny, 

– uplatňovať spisovnú podobu materinského 

   jazyka, 

– vedieť sa dorozumieť v kontakte s inými 
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A.2.2   Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu:  ĽUDIA 
 

 

Perceptuálno-motorická oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

Pravidlá a spolupráca v hudobno-

pohybových hrách. 

Súlad pohybu, hudby a textu hry. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– dodržať pravidlá hudobno-pohybových       

   hier, 

– uplatňovať spoluprácu v skupinovej    

   hudobno-pohybovej, 

– zladiť pohybovú a hudobnú stránku    

   v hudobno-pohybovej hre, 

– stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť   

   hry 

 

Kognitívna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

Ľudské činnosti a ich umelecké stvárnenie. 

Význam práce. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– poznať, slovne opísať rozmanité ľudské     

  činnosti, 

– poznať a v hrách napodobniť prácu    

   dospelých, 

– pochopiť význam práce na základe  

   rozmanitých pracovných činností 

 

 

Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných 

produktoch. 

– priradiť, rozoznať a pomenovať farby 

   na obklopujúcich reáliách, 

– uplatňovať na základe vlastného     

   pozorovania farebnú rozmanitosť vo     

   výtvarných, pracovných i technických     

   produktoch 

 

Dopravné prostriedky. 

– poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné 

   prostriedky podľa miesta pohybu (zem,   

   voda, vzduch) a zdôvodniť ich účel 

–prakticky uplatňovať zásady kultúrneho 

a ohľaduplného správania sa v dopravných  

 

 

Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie 

predmetov podľa určitých kritérií.. 

Číselný rad. 

Základné počtové úkony v číselnom rade od 

1 do 5. 

Rovinné (kruh, trojuholník, štvorec 

a obdĺžnik) a priestorové geometrické tvary 

(guľa, kocka, valec). 

Plošná a priestorová tvorivosť 

– priradiť, triediť a usporiadať predmety      

   podľa určitých kritérií (farba, tvar,  

   veľkosť), 

– určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo   

   prvkov v skupine, 

– počítať od 1 do 5, 

– poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť    

   niektoré rovinné geometrické tvary, 

– poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť    

   niektoré priestorové geometrické tvary, 

– zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, 

   paličiek alebo geometrických tvarov   
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   obrazce a útvary podľa predlohy 

   a slovných inštrukcií 

 

Počúvanie s porozumením. 

Neslovné reakcie (pohyby, gestá, mimika). 

Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom – 

slovenskom jazyku 

Spisovná podoba jazyka. 

– počúvať s porozumením, 

– reagovať neslovne na otázky a pokyny, 

– reagovať slovne na jednoduché otázky 

   jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou    

   alebo  jednoduchou frázou, 

– používať spisovnú podobu slovenského     

   Jazyka 

 

 

Sociálno-emocionálna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

Orientácia v emóciách iných osôb. 

Delenie, pomoc, obdarovanie. 

Riešenie konfliktov. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– rozlišovať pozitívne i negatívne emócie    

  druhých osôb, 

– rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť    

  inému, 

–postupne blahoželať druhým k ich sviatku 

– nenásilne riešiť konflikt s iným      

  dieťaťom/deťmi, 

– vyjadriť elementárne hodnotiace postoje 

   k správaniu iných 

 

Otvorená komunikácia. 

Akceptácia názorovej odlišnosti 

– komunikovať otvorene bez bariér a     

   predsudkov, 

– prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú 

   odlišnosť, prijateľným spôsobom 

   obhajovať svoje vlastné názory 

 

 

Rozmanitosť ľudských vlastností. 

Základy empatie. 

– rozlišovať pozitívne i negatívne  

  charakterové vlastnosti ľudí v reálnych  

  situáciách, 

– zaujať pozitívne a empatické postoje k  

   chorým, osobám so zdravotným  

   postihnutím, starým ľuďom 
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A.2.3   Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu: PRÍRODA 
 

 

 

Perceptuálno-motorická oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

Pohyb v prírode. 

Umelá lokomócia. 

Otužovanie. 

Pohyb s rôznymi pomôckami. 

Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti 

(kĺzanie, bobovanie, hry s vodou, atď.). 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh, 

   ľad, voda) bez strachu, 

– otužovať sa prostredníctvom vody, snehu,  

   vetra, slnka, 

– modifikovať pohyb v zmenených  

   podmienkach alebo v problémových  

   situáciách, 

– pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi 

   prírodnými alebo umelými prekážkami, 

– využívať na pohyb rôzne pomôcky, 

– zvládnuť na elementárnej úrovni pohybové 

   zručnosti a schopnosti, 

– zvládnuť vychádzku do blízkeho okolia 

 

 

Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť 

– prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri 

   vytváraní produktov z prírodnín   

   prostredníctvom  využitia rôznych     

   pracovných a výtvarných techník 

 

 

Kognitívna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

Ročné obdobia. 

Rastlinná a živočíšna ríša. 

Význam prírodného prostredia 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– rozlíšiť a charakterizovať podľa typických 

znakov ročné obdobia, pozorovať počasie 

–vedieť názvy: dni v týždni, mesiace v roku 

a ročné obdobia 

– určiť niektoré spojitosti medzi rastlinnou 

    a živočíšnou ríšou, 

– poznať význam prírodného prostredia 

 

 

 

Zvieratá a živočíchy. 

Domáce zvieratá. 

– poznať, rozlíšiť a určiť niektoré domáce,   

   lesné a exotické zvieratá, ryby, vtáky a 

voľne   žijúce živočíchy, 

–pozorovať pracovné činnosti dospelých 

spojené so starostlivosťou o zvieratá 

– rozlišovať domáce a hospodárske zvieratá 

a ich mláďatá, poznať ich spôsob života a 

zdôvodniť ich úžitok  

– zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši, 

– poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z   

   dotýkania sa neznámych zvierat 
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Kvety. 

Starostlivosť o rastliny. 

Stromy a kríky. 

Ovocie a zelenina. 

Huby. 

 

– poznať a rozlíšiť niektoré kvety (záhradné, 

lúčne, lesné, izbové, liečivé) 

– pozorovať prácu dospelých a uvedomiť si 

význam starostlivosti o  rastliny, 

– prakticky uplatňovať elementárne pracovné 

zručnosti z ošetrovania  rastlín a bezpečne 

manipulovať s detským náradím pri práci 

– poznať a rozlíšiť stromy (listnaté 

a ihličnaté) a kríky, 

–poznať ovocné stromy a ich plody 

–podľa vzhľadu, chuti, prípadne vône 

rozlišovať známe druhy ovocia a zeleniny 

a poznať ich názov 

–vedieť odlíšiť názov  „ovocie“ a „zelenina“ 

–utvárať hygienické návyky správnej 

konzumácie ovocia a zeleniny, jesť iba 

umyté ovocie a zeleninu 

– pozorovať proces zmien stromov 

vzhľadom na ročné obdobia 

– vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé 

 

 

Sociálno-emocionálna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

 

Krásy prírody. 

Hodnotenie prírodného prostredia. 

Ochranárske postoje k prírode. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– vnímať krásu prírody, jej čaro a  

jedinečnosť, 

–pozorovať prírodné prostredie, uvedomovať 

si význam lesa pre život a zdravie človeka 

– prejaviť vzťah a ochranárske postoje 

   k prírodnému prostrediu a stvárniť ich 

   prostredníctvom rôznych umeleckých   

   výrazových prostriedkov, 

– prakticky uplatniť návyky starostlivosti    

   o prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať  

   lístie, polievať kvety) 
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A.2.4   Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu:  KULTÚRA 
 

 

Perceptuálno-motorická oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

Rytmizácia hrou na telo pri postojoch, 

chôdzi, behu. 

Reakcie na zmenu tempa hudby. 

Pohybové stvárnenie charakteru hudby. 

Tanec a pohybová improvizácia 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4 takt  

   pri rôznych postojoch, chôdzi, behu, 

– vedieť reagovať na zmenu tempa  

   hudobného sprievodu, 

– vyjadriť náladu piesne a hudby  

   prirodzeným pohybom, 

– uplatňovať tanečné prvky (cvalové  

   poskoky, poskočný krok, otočky, úklony), 

– uplatňovať získané schopnosti v pohybovej 

   improvizácii podľa hudby 

 

 

Kognitívna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

Hračky a predmety 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov 

   vo svojom okolí, 

– vnímať a rozoznať, že hračky a predmety   

   sú z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny    

   povrch, tvar, farbu, veľkosť 

 

 

Časové vzťahy. 

– orientovať sa v časových vzťahoch jedného  

  dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi 

  činnosťami, –rozlišovať a  správne 

označovať časové vzťahy (ráno, obed...)  

a pojmy (dnes, včera, zajtra) 

– rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz, dnes,  

  čo bolo, včera, čo bude, zajtra 

 

Bydlisko. 

Moja rodná vlasť 

– pomenovať miesto svojho bydliska, poznať 

významné miesta v našom meste a symboly 

mesta 

– vedieť, že naša vlasť je Slovenská  

   Republika, poznať symboly 

 

Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy. 

Umelecké stvárnenie prežívania sviatkov 

– zapojiť sa aktívne do prípravy osláv  

   sviatkov a spoločenských udalostí vrátane  

   udržiavania ľudových tradícií, 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami zážitky z osláv sviatkov 

 

 

Rozmanitosť sveta. 

Zem a vesmír. 

– overiť si z detských encyklopédií a iných  

   médií, že svet je rozmanitý (pozostáva aj  

   z oceánov morí, riek, pohorí, lesov,  

   zvieracej ríše, atď.), 



Špeciálna materská škola Jána Vojtaššáka internátna 

 

 

 39 

Umelecké stvárnenie dojmov z pozorovania 

sveta. 

– utvárať si elementárne predstavy o Zemi, 

vesmíre (hviezdy, Mesiac..) 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami pocity, dojmy z pozorovania 

  sveta 

 

 

Sociálno-emocionálna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

Emocionalita v hre. 

Sociabilita v hre. 

Rôznorodosť hier. 

Tvorivosť v hre. 

Realizácia a hodnotenie hry. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– prejavovať radosť z hry, 

– zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť  

   spolupracovať v nej, 

– začať, rozvíjať a dokončiť hru, 

– uplatňovať tvorivosť v hre, 

– realizovať a hodnotiť hru 

 

 

Rytmizácia riekaniek a piesní. 

Spev piesní. 

Vyjadrenie charakteru piesne na detských 

hudobných nástrojoch 

Hudobná tvorivosť. 

Počúvanie piesní a hudby. 

– rytmizovať ľudové riekanky a detské  

   ľudové a umelé piesne hrou na tele alebo  

   prostredníctvom Orffovho inštrumentára, 

– spievať s radosťou, 

– vyjadriť charakter piesne hrou na detských 

   hudobných nástrojoch, 

– počúvať detské hudobné skladby s citovým 

   angažovaním, 

– použiť v hrách riekanky s rôznou tematikou 

 

 

 

 

Experimentovanie s farbami. 

Výtvarná tvorivosť. 

Kreslenie, maľovanie, modelovanie. 

Výtvarné techniky. 

Plošné a priestorové výtvarné stvárňovanie. 

Kompozičné celky. 

Hodnotiace postoje k umeleckým dielam 

– experimentovať s vlastnosťami farieb 

   a uplatňovať ich tvorivé variácie, 

– pokryť celú plochu rozmanitými farbami, 

– kresliť, maľovať, modelovať v rôznych    

   polohách (ľah, kľak, stoj, sed), 

– kresliť, maľovať, modelovať podľa  

   predlohy a vlastnej fantázie a na tému, 

– kresliť, maľovať, modelovať rôznymi 

   technikami, tvorivo a s použitím rôzneho 

   materiálu, 

– kresliť, maľovať, modelovať, plošne   

   a priestorovo zobrazovať ľudskú a  

   zvieraciu postavu, 

– používať rôzne výtvarné techniky, 

– vnímať a pozorovať krásu umeleckých diel 

 

 

 

Knihy, písmená a číslice. 

Detská, ľudová a autorská poézia a próza. 

Prednes literárnych útvarov. 

Voľná reprodukcia literárnych textov. 

Literárno-dramatická tvorivosť. 

– prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, 

   orientovať sa v knihách, 

– počúvať s porozumením detskú ľudovú   

   a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy, 

– vnímať s citovým zaangažovaním bábkové 

  divadlo a iné detské divadlo, 

– zapamätať si a prednášať riekanky,  

   hádanky, vyčítanky, krátke detské básne, 
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Umelecké stvárnenie obsahu literárnych 

a dramatických diel 

– reprodukovať krátke ľudové a autorské  

   rozprávky a príbehy, 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami (výtvarne, hudobne,    

   dramaticky, hudobno-dramaticky) pocity a  

   dojmy z rozprávok, príbehov a divadla 
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Vzdelávací program pre deti  so sluchovým postihnutím je vypracovaný podľa § 94 

ods. 2 písmeno b) zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon č. 245/2008 Z.z.). Vzdelávací program pre deti  so sluchovým postihnutím sa uplatňuje 

pri vzdelávaní detí  v materskej škole v zmysle § 94, ods.1 písmeno a), b) zákona č. 245/2008 

Z.z a § 2 ods.1 vyhlášky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách (ďalej len vyhláška č. 

322/2008 Z.z.). 

Vzdelávací program pre deti so sluchovým postihnutím je súčasťou štátnych 

vzdelávacích programov pre deti  bez zdravotného znevýhodnenia. Obsahuje všeobecné 

ciele a požiadavky, ktoré sa vzťahujú na obsah výchovy a vzdelávania a kľúčové kompetencie 

ako hlavné nástroje vyváženého rozvoja osobnosti detí so sluchovým postihnutím. Vzdelávací 

program v nadväznosti na príslušné štátne vzdelávacie programy predstavuje východisko a 

záväzný dokument pre vytvorenie školských vzdelávacích programov špecifických pre obsah 

výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, kde sú vzdelávaní. Vzdelávací 

program pre deti so sluchovým postihnutím vymedzuje špecifiká výchovy a vzdelávania detí 

so sluchovým postihnutím Špecifiká sa vzťahujú na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

detí so sluchovým postihnutím. Okrem uvedených špecifík, ktoré upravujú niektoré časti 

štátneho vzdelávacieho programu, platia všetky iné ustanovenia, ktoré sú uvedené v 

príslušných štátnych vzdelávacích programoch pre deti bez zdravotného znevýhodnenia. 

 

 

Charakteristika predprimárneho vzdelávania detí so SP 

 
Predprimárne vzdelávanie v špeciálnych materských školách a v materských školách 

bežného typu zabezpečuje optimálny vývin dieťaťa so sluchovým postihnutím. Vychádza zo 

všeobecných vývinových zákonitostí s rešpektovaním špecifík vyplývajúcich zo sluchového 

postihnutia. 

 

 

Špecifiká výchovy a vzdelávania 

 
Predprimárne vzdelávanie detí so sluchovým postihnutím sa realizuje v: 

- materských školách pre deti so sluchovým postihnutím, 

- špeciálnych triedach materskej školy, pri ktorej sa deti so sluchovým postihnutím vzdelávajú 

v samostatných triedach materských škôl; časť edukácie sa môže uskutočňovať v triede 

spoločne s ostatnými deťmi materskej školy; niektoré edukačné činnosti môže dieťa 

absolvovať mimo špeciálnej triedy. 

- v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi materskej školy; takéto 

dieťa je vzdelávané podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva materská 

škola v spolupráci s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva; zákonný zástupca dieťaťa 

má právo sa s týmto programom oboznámiť. 

Predpokladom úspešnosti vzdelávania detí so sluchovým postihnutím je včasná diagnostika 

a včasná špeciálnopedagogická starostlivosť. 

Dieťa so sluchovým postihnutím je : 

B      Školský vzdelávací program pre deti  

so sluchovým postihnutím 
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- nepočujúce dieťa, 

- nedoslýchavé dieťa, 

- dieťa s kochleárnym implantántom. 

Nepočujúce dieťa je dieťa u ktorého nastalo sluchové postihnutie v ranom veku ( pre-

peripostnatálnom veku), pred osvojením reči ( v prelingválnom veku ) v takej miere, že úplne 

stratilo sluch alebo sluchové postihnutie je veľmi ťažké. Nepočujúce dieťa je aj také dieťa, 

ktoré stratilo sluch v dôsledku ochorenia, úrazu či nesprávnej liečby v neskoršom veku. Jeho 

strata sluchu je taká veľká, že ani pri použití načúvacieho prístroja nie je schopné 

identifikovať a diferencovať hovorenú reč. Sluchové postihnutie môže byť vrodené alebo 

získané. 

Z pedagogického hľadiska za nedoslýchavé dieťa považujeme dieťa u ktorého poškodenie 

sluchového orgánu spôsobuje narušenie sluchového vnímania do takej miery, že pomocou 

načúvacieho prístroja môže vnímať hovorenú reč ( podľa druhu a stupňa sluchového 

postihnutia ) a aj keď obmedzene auditívnou spätnou väzbou môže kontrolovať vlastnú reč. 

Sluchové postihnutie môže byť vrodené alebo získané. 

Dieťa s kochleárnym implantátom ( KI ) je dieťa s vnútroušnou implantáciou. Individuálne 

dispozície a individuálne možnosti vývinu u detí sú rozličné. Doterajšie skúsenosti 

potvrdzujú, že najlepšie vyhliadky na osvojenie si hovoreného jazyka majú deti, ktorým bol 

KI voperovaný v ranom a predškolskom veku. Pokiaľ sa týmto deťom poskytne včasná a 

adekvátna lekárska, logopedická a špeciálnopedagogická starostlivosť, väčšina týchto detí sa 

dobre orientuje sluchom. Hovorenej reči rozumejú na základe sluchového vnímania. Vo 

vzdelávaní tejto skupiny detí so sluchovým postihnutím sa do popredia dostáva tréning 

sluchového vnímania. 

Dieťa so sluchovým postihnutím môže mať i ďalšie pridružené postihnutie ( telesné, zrakové, 

poruchy učenia, správania, motoriky, vnímania, pozornosti ap.). Takéto dieťa odporúčame 

vzdelávať podľa individuálneho výchovno - vzdelávacieho programu. 

Sprostredkovanie komunikatívnych kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom 

rozvíjania komunikačných zručností, ktoré sa realizuje s prihliadnutím na všetky oblasti 

tematických okruhov predprimárneho vzdelávania. 

Dieťa so sluchovým postihnutím sa v prvom rade učí komunikovať a vyjadrovať sa v 

najoptimálnejšom komunikačnom systéme (v posunkovom jazyku, v hovorenom jazyku, v 

posunkovanej slovenčine alebo v komunikačných formách, ktoré nemajú charakter jazykov). 

Predprimárne vzdelávanie detí so sluchovým postihnutím sa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia uskutočňuje v týchto komunikačných formách: 

- Hovorený jazyk je jazykový systém slovenského jazyka, realizovaný prostredníctvom 

zvuku, hlások jazyka, vnímaných sluchom. Hovorený jazyk má auditívnu, vizuálnu a 

motoricko-vizuálnu formu (počúvanie, čítanie, hovorenie, písanie ). Realizuje sa v hovorenej 

a písanej reči. 

- Písomná forma jazyka je významný doplnok komunikačných prostriedkov v procese 

vzdelávania detí so sluchovým postihnutím, umožňuje hovorený jazyk vnímať vizuálne . 

- Posunkový jazyk pozostáva z posunkov a tie z manuálnych komponentov, ktoré sú 

produkované rukami a ramenami a nemanuálnych komponentov, kde patrí výraz tváre, 

pohľad, pohyby hlavy, pohyby hornej časti tela a orálne komponenty. Posunkový jazyk má 

všetky podstatné vlastnosti jazyka, vrátane gramatického systému. Má viacero odlišností od 

hovoreného jazyka. Niektoré deti si posunkový jazyk osvojujú ako svoj prvý jazyk. 

Posunkový jazyk má motoricko-vizuálnu formu a realizuje sa v posunkovej reči. Je 

prirodzeným jazykom nepočujúcich osôb. 

- Posunkovaná slovenčina využíva komunikačné prostriedky posunkového jazyka a 

gramatický systém hovoreného jazyka. Posunkovaná slovenčina nie je prirodzeným jazykom 

nepočujúcich osôb. 
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- Prstová abeceda je samostatný komunikačný systém alebo môže byť súčasťou 

posunkového jazyka a posunkovanej slovenčiny. Prstová abeceda sa realizuje prstami, vo 

väčšine prípadov znázorňuje tvar písaného alebo tlačeného písmena a používa sa na 

sprostredkovanie písmen hovoreného jazyka. Prostredníctvom prstovej abecedy sa deti so 

sluchovým postihnutím učia spájať písmená do slov, spoznávajú článkovanosť hovoreného 

jazyka, a tak si vytvárajú a rozvíjajú slovnú zásobu. 

- Odzeranie je sledovanie pohybov pier, sánky a jazyka zrakom a súčasné analyzovanie a 

porozumenie sledovanej hovorenej reči. Predpokladom dobrého odzerania je vybudovaná 

slovná zásoba v hovorenom jazyku. 

- Pomocné artikulačné znaky sú umelo vytvoreným systémom prstových znakov, ktoré 

uľahčujú identifikáciu hlásky zvukového jazyka pri artikulácii, využívajúc pri tom jednu 

alebo viacero charakteristík slovenských hlások napr. znelosť, neznelosť, nosovosť, 

postavenie jazyka, miesto a spôsob artikulácie. Tento systém je zameraný na dopĺňanie 

odzerania, umožňuje „vidieť“ tie hlásky ktoré sa ťažko odzerajú z úst. 

- Realizáciu komunikačných foriem umožňujú kvalitné elektro-akustické pomôcky, 

kompenzačné pomôcky i rôzne informačné zdroje. 

V procese predprimárneho vzdelávania využívame aj prvky alternatívnej a augmentatívnej 

komunikácie. 

Súčasťou výchovy a vzdelávania detí so sluchovým postihnutím je využívanie 

surdopedických metód pomocou ktorých je možné v daných podmienkach čo 

najoptimálnejším spôsobom sprístupniť obsah predprimárneho vzdelávania deťom so 

sluchovým postihnutím. 

V špeciálnych materských školách sa využívajú spravidla polysenzorické metódy práce s 

dieťaťom so sluchovým postihnutím, ktoré sa môžu realizovať: 

- s použitím posunkov ( totálna komunikácia, simultánna komunikácia a bilingválny prístup), 

- bez použitia posunkov (orálna metóda ). 

Z monosenzorických metód sa vo výchovnovzdelávacom procese detí so sluchovým 

postihnutím uplatňuje auditívno-verbálna metóda. 

Totálna komunikácia je prístup k vzdelávaniu detí so sluchovým postihnutím, ktorý je 

definovaný ako filozofia využívajúca vhodné aurálne, manuálne a orálne spôsoby 

komunikácie tak, aby sa zabezpečila efektívna komunikácia s deťmi so sluchovým 

postihnutím a zároveň tiež medzi nimi. Do totálnej komunikácie patria všetky známe prístupy 

vo vzdelávaní a formy komunikácie, záleží od potrieb konkrétneho dieťaťa, ktoré v danej 

situácii pedagóg použije. Cieľom totálnej komunikácie je využitie všetkých dostupných a 

vhodných komunikačných prostriedkov k rozvoju individuality dieťaťa so sluchovým 

postihnutím a k vytvoreniu a uchovaniu čo najvčasnejšej komunikácie, a to ako vnútornej 

(myslenia ), tak vonkajšej ( s ostatnými ). 

Simultánna komunikácia je samostatný komunikačný systém alebo môže byť súčasťou 

totálnej komunikácie. Predstavuje používanie kombinácie hovoreného a posunkového jazyka, 

prípadne aj prstovej abecedy. Znamená to, že osoba, ktorá simultánne komunikuje, používa 

bezhlasné ( artikulované ) alebo hlasné hovorené slová a posunky toho istého významu so 

zámerom zviditeľniť hovorenú reč. Cieľom simultánnej komunikácie je priblíženie 

gramatického systému hovoreného jazyka prostredníctvom komunikačných prostriedkov 

posunkovej komunikácie – posunkov a prstovej abecedy. 

Bilingválny prístup predstavuje vzdelávanie nepočujúcich detí v dvoch rovnocenných 

jazykoch, posunkovom a hovorenom jazyku, pričom sa oba jazyky používajú samostatne. 

Cieľom bilingválneho prístupu je zabezpečenie jazykového a kognitívneho vývinu 

prostredníctvom posunkového jazyka, ktorý môžu nepočujúce deti vizuálne bez problémov 

vnímať a učiť sa ho. Ďalšie ciele sa týkajú začlenenia nepočujúceho dieťaťa do spoločnosti 

nepočujúcich aj počujúcich ľudí, čo mu umožní znalosť dvoch jazykov a úsilia o akademické 
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vzdelanie nepočujúceho dieťaťa, ktoré umožňuje osvojenie si hovoreného jazyka 

prostredníctvom vzdelávania v posunkovom jazyku. 

Orálna metóda kladie dôraz na komunikáciu cez hovorenú reč a čítanie, s maximálnym 

využitím zvyškov sluchu. Ja orientovaná na využívanie vnímania všetkými zmyslami, 

zameriava sa na zrakový kontakt a tiež podporu vnímania zvukov. 

Auditívno-verbálna metóda venuje všetku pozornosť len rozvíjaniu reziduálneho sluchu 

prostredníctvom vysokovýkonných načúvacích aparátov alebo kochleárneho implantátu a 

individuálne vypracovaného programu. 

Okrem metód sa využívajú aj terapie – muzikoterapia, dramatoterapia, arteterapia a iné. 

V nadväznosti na zvolené surdopedické metódy špecifikom na stupni predprimárneho 

vzdelávania detí so sluchovým postihnutím je aj tréning vnímania taktilných, vibračných a 

motorických pocitov, tréning sluchového vnímania, rytmicko-pohybová výchova, 

osvojovanie si posunkového jazyka. 
Prijatím zákona č. 149/1995 o posunkovej reči nepočujúcich osôb na základe § 4, ods. b je 

stanovené nepočujúcim osobám právo na vzdelávanie v posunkovej reči. V zmysle § 12, odst. 

4 a § 144 odst. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. je toto právo zabezpečené. Používanie posunkového 

jazyka v procese výchovy a vzdelávania detí so sluchovým postihnutím sa uskutočňuje v 

súlade so školským vzdelávacím programom, ktorý predpokladá používanie posunkového 

jazyka vo výchovnovzdelávacom procese u nepočujúcich detí. Výchovu a vzdelávanie detí v 

posunkovom jazyku zabezpečujú špeciálni pedagógovia, ktorí ovládajú posunkový jazyk. 

Procesu výchovy a vzdelávania nepočujúcich detí sa zúčastňujú aj nepočujúci pedagógovia, 

prirodzení užívatelia posunkového jazyka. 

Vzdelávanie detí so sluchovým s mentálnym postihnutím sa realizuje v súlade s obsahom 

pre predprimárny stupeň vzdelania pre deti s mentálnym postihnutím, pričom sa kladie 

väčší dôraz na získavanie komunikatívnych, reedukačných, kompenzačných a sociálnych 

kompetencií. 
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1.Psychomotorické 

kompetencie 

Dieťa na konci predprimárneho vzdelávania, v závislosti 

od stupňa a charakteru svojho postihnutia: 

– používa v činnosti  zmysly, 

– ovláda pohybový aparát a telesné funkcie, 

– prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa, 

– ovláda základné lokomočné pohyby, 

– používa osvojené spôsoby pohybových činností 

  v nových, neznámych, problémových situáciách, 

– využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných 

  a umelých prekážok, 

– prejavuje grafomotorickú gramotnosť, 

– správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných, 

– prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu 

 

 

 

 

 

 

2. Osobnostné 

(intrapersonálne) 

kompetencie 

 

– uvedomuje si vlastnú identitu, 

– prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným, 

– vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj vlastný aktuálny 

   citový stav, 

– odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti, 

– správa sa sebaisto v rôznych situáciách, 

– uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na iné 

   osoby, 

– presadzuje sa s ohľadom na seba aj druhých, 

– obhajuje seba a iných, chorých, osoby so zdravotným 

   znevýhodnením, slabých a bezbranných, 

– zaujíma sa o dianie v rodine, v materskej škole a  

   v  bezprostrednom okolí 

 

B.1     Kompetencie dieťaťa so sluchovým postihnutím  

predškolského veku 



Špeciálna materská škola Jána Vojtaššáka internátna 

 

 

 46 

 

 

 

 

 

3. Sociálne 

(interpersonálne) 

kompetencie 

 

– pozerá sa na svet aj očami druhých, 

– správa sa empaticky k svojmu okoliu, 

– správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských 

   pravidiel a noriem, 

– hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve, 

– plánuje, organizuje a hodnotí činnosť, 

– zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju, 

– preberá spoluzodpovednosť za seba i za činnosť skupiny, 

– nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty 

   s druhými a udržiava s nimi harmonické vzťahy, 

– rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne, 

– pomáha druhým s pomocou dospelého, aj samostatne, 

– akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí 

   a dospelých, 

– prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu 
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4. Komunikatívne 

kompetencie 

 

– nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor s deťmi i dospelými v 

   slovenskom alebo posunkovom jazyku alebo v  

   posunkovanej slovenčine, 

– prijíma a porovnáva informácie z rôznych médií na  

   základe zrakového vnímania a sluchového vnímania podľa 

   druhu a stupňa postihnutia, 

– vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky v slovenskom  

   alebo posunkovom jazyku alebo v posunkovanej  

   slovenčine, 

– chápe jazyk ( reč) ako komunikačný prostriedok. 

– vníma vibrácie hmatom i sluchom, 

– „počúva“ hudbu zrakom, hmatom, sluchom, 

– rozoznáva prítomnosť a absenciu zvuku i reči, 

– spontánne vníma zvuk a reč (hľadá zvuk pohľadom,   

  otočením hlavy, zľakne sa, ustane vo svojej činnosti), 

– demonštruje selektívnu pozornosť na zvuk a reč, 

– reaguje na zvukový alebo rečový podnet tak, že vytvára   

  podmienenú odpoveď, 

– vie lokalizovať zvukový alebo rečový zdroj, 

– rozlišuje zvuky dvoch alebo viacerých hudobných 

  nástrojov so zrakovou oporou i bez 

  zrakovej opory, 

– vníma a rozlišuje zmeny v dynamike dvoch zvukových 

   alebo rečových podnetov (silno - slabo), 

– vníma a rozlišuje zmeny v rytme dvoch zvukových alebo 

   rečových podnetov (dlho - krátko), 

– vníma a rozlišuje zmeny vo výške dvoch zvukových alebo  

   rečových podnetov (vysoko - nízko), 

– vníma a rozlišuje zmeny v tempe hudby (rýchlo a  

   pomaly), 

– vyjadruje napodobňovaním so zvukovými hračkami a  

   nástrojmi dynamiku, rytmus, výšku a tempo zvuku, 

– vníma a rozlišuje hudobné i nehudobné zvuky, 

– rozlišuje počet zvukov, 

– identifikuje mužské, detské a ženské hlasy, 

– imituje jednotlivé rečové i nerečové vzorce na úrovni  

  zvukov a slov, 

– identifikuje dvojslabičné slová, 

– vytlieskaním určuje počet slabík v slove, 

– rozlišuje slová líšiace sa počtom slabík, 

– rozlišuje slová líšiace sa dĺžkou, 

– rozlišuje slová líšiace sa samohláskou, 

– rozlišuje slová líšiace sa spoluhláskou, 

– identifikuje dvojslabičné slová, 

– určuje rozdiel v koncovke jednotného a množného čísla, 

– identifikuje rôzne zvuky prezentované na CD alebo v   

   počítačovom programe, v zatvorenom, polootvorenom,  

  alebo otvorenom súbore  

. 
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5. Kognitívne 

kompetencie 

 

– hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými 

   informáciami, objavuje tie, ktoré sú nápomocné pri riešení 

   problému, 

– rieši samostatne alebo s pomocou učiteľa problémy 

   v osobnej a spoločenskej rovine, 

– rieši jednoduché problémové úlohy, 

– uplatňuje v hre a rôznych situáciách matematické 

   myslenie, 

– porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb, 

   atď., 

– odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje, vyslovuje 

  jednoduché úsudky, 

– hodnotí spontánne a samostatne vo svojom 

  bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je 

  správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach, osobách, 

  názoroch, 

– uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov, 

– nachádza neobvyklé odpovede alebo riešenia, 

– objavuje a nachádza funkčnosť vecí, predstáv alebo 

  myšlienok, uvedomuje si ich zmeny, 

– objavuje algoritmus riešenia úloh pokusom a omylom 

  alebo podľa zadávaných inštrukcií, odstraňuje prípadnú 

  chybu 

 



Špeciálna materská škola Jána Vojtaššáka internátna 

 

 

 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Učebné kompetencie 

 

– prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie 

   nového, 

– využíva primerané pojmy, znaky a symboly, 

– pozoruje, skúma, experimentuje, 

– objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami 

   a poznatkami, 

– aplikuje v hre, rôznych aktivitách a situáciách získané 

   poznatky a skúsenosti, 

– primeraným spôsobom kladie otázky a hľadá odpovede,  

   aby porozumelo obklopujúcemu svetu vecí, javov, dejov a 

   vzťahov, 

– učí sa spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj zámerne 

  (pod učiteľovým vedením), 

– vyvíja vôľové úsilie v hre a inej činnosti, 

– prekonáva prekážky v učení, 

– plánuje a organizuje si optimálne prostredie na činnosť, 

– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení, 

– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných 

   výsledkov, uznáva aj výkon druhých, 

– zvláda základy učenia sa na základe osobnej motivácie, 

– naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými 

   pomôckami, 

– sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú 

  riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť 

 

 

 

 

7. Informačné 

kompetencie 

 

– prejavuje radosť zo získaných informácií, 

– využíva rôzne zdroje získavania a zhromažďovania 

   informácií aj mimo materskú školu (od osôb v okolitom 

   prostredí, z detských kníh, časopisov a encyklopédií, 

   prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, 

   a z rôznych médií) 
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Vzdelávacie štandardy pozostávajú z obsahových a výkonových štandardov, tak ako je 

to uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre predprimárny stupeň vzdelania. Pri 

dosahovaní jednotlivých výkonových štandardov sa realizuje individuálny prístup ku 

každému dieťaťu so sluchovým postihnutím, pričom je rešpektovaný charakter a rozsah 

sluchového postihnutia. 

 

 

B.2.1   Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu: JA SOM 
 

 

Perceptuálno-motorická oblasť 

 Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

 

 

Svalové napätie a dýchanie. 

Uplatnenie laterality v pohybe. 

Hrubá motorika. 

Rovnováha. 

Orientácia v priestore. 

Základné lokomočné pohyby (chôdza, beh, 

skok, lezenie, hádzanie a chytanie). 

Základné polohy, postoje a pohyby (stoj, 

sed, ľah, kľak, atď.). 

Manipulácia s náčiním. 

Pohyb na náradí. 

Pravidlá, rešpektovanie a spolupráca. 

Pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia. 

– kontrolovať pri pohybe svalové napätie 

   a dýchanie, 

– prejaviť v rôznych pohybových činnostiach 

   vlastnú lateralitu, 

– vedieť udržať rovnováhu, 

– orientovať sa v priestore (vo vzťahu 

   k vlastnej osobe), 

– ovládať základné lokomočné pohyby, 

– zaujať rôzne postavenia podľa pokynov, 

– poznať názvy základných polôh, postojov 

   a pohybov, 

– napodobňovať pohyb v rôznych 

   podmienkach (s náčiním, na náradí), 

– pohybovať sa okolo osi vlastného tela 

   (obraty, kotúle), 

– manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním 

   (rukami, nohami, kolenami, hlavou,   

   zdvíhať, nosiť, podávať, gúľať,  

   pohadzovať, odrážať, kopať, driblovať,  

   balansovať), 

– dodržiavať zvolené pravidlá,   

   spolupracovať, rešpektovať ostatných, 

– zaujať adekvátne postoje k pohybu 

   a športovým aktivitám 

 

 

 

Pracovné návyky. 

– zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať  

   sa, obúvať sa, umývať sa, čistiť si zuby)    

   a návyky správneho stolovania (jesť s  

   príborom, udržiavať čistotu pri jedle), 

– zachovať v pracovných a technických   

   činnostiach návyky poriadku a čistoty   

   (upratať po sebe, dávať si pozor na odev,  

   atď.) 

B.2     Charakteristika tematických okruhov 
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Jemná motorika. 

Práca s rôznym materiálom. 

Pracovné techniky. 

Technická tvorivosť. 

Elementárne základy práce s počítačom 

– zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, 

   vrátane odpadového, rôznymi technikami  

   (strihať, lepiť, tvarovať materiál),  

   uplatňovať pri tom technickú tvorivosť, 

– zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc 

   z rôzneho materiálu postupne od väčších  

   dielcov až po drobné dieliky podľa  

   predlohy a podľa vlastnej fantázie, 

– zvládnuť na základe nápodoby a slovných 

   inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni 

   prácu s počítačom– pracovať s detskými 

   edukačnými programami 

Poznámka: cieľ sa plní za predpokladu, ak sú 

v materskej škole vytvorené vhodné 

podmienky. 

 

 

 

 

 

Vizuomotorika. 

Grafomotorika. 

Základné grafické tvary. 

– sedieť správne a dodržiavať sklon papiera   

   pri kreslení na stole, 

– využívať koordináciu zraku a ruky, 

– kresliť veľkými grafickými pohybmi, 

– kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo, 

– držať správne grafický materiál a používať 

   primeranú intenzitu tlaku na podložku pri 

   používaní rôznych techník, 

– znázorňovať graficky motivovaný pohyb 

   vychádzajúci z ramenného kĺbu (kývanie, 

   mletie, hojdanie, navíjanie), zápästia   

   (vertikálne línie, horizontálne línie, krivky,  

   slučky) a pohybu dlane a prstov (horný a  

   dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá  

   osmička, fiktívne písmo) 

 

Kognitívna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa. 

Rodina a jej členovia. 

Postoje k členom rodiny. 

– predstaviť sa menom i priezviskom, 

– rozlíšiť a pomenovať členov rodiny, 

– zaujať postoj k členom rodiny, vrátane 

  novonarodeného člena rodiny, a vyjadriť ho 

   prostredníctvom rôznych umeleckých 

   výrazových prostriedkov 

 

Orientácia v bezprostrednom okolí domova 

a špeciálnej materskej školy. 

Postoje k domovu 

– orientovať sa v tesnej blízkosti domova 

   a špeciálnej materskej školy, 

– rozlíšiť dominanty svojho bydliska, 

– zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť  

   ho prostredníctvom rôznych umeleckých 

   výrazových prostriedkov 
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Ľudské telo. 

Umelecké stvárnenie ľudskej postavy. 

– určiť na základe viaczmyslového vnímania  

   časti tela a jednoduchým spôsobom opísať  

   ich funkciu 

– vnímať a určiť viacerými zmyslami  

   niektoré životne dôležité orgány (srdce,  

   pľúca, mozog, atď.), 

– prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu 

   a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych 

   umeleckých výrazových prostriedkov, 

– aplikovať poznatky o svojom tele pri 

   zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy 

   (s uplatnením rôznych výtvarných    

   a pracovných techník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotný stav, postoje k zdraviu. 

Zásady ochrany vlastného zdravia. 

Riešenie krízových situácií ohrozujúcich 

zdravie. 

Ochrana proti drogám. 

Možnosti poškodenia zdravia. 

Zdravé potraviny 

– rozlíšiť a jednoduchým spôsobom 

   intuitívne opísať stav zdravia a stav  

   choroby,  

– dodržať zásady ochrany zdravia (s  

   pomocou dospelých), 

– zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu 

   i k zdraviu iných a vyjadriť ich  

   prostredníctvom rôznych umeleckých  

   výrazových prostriedkov, 

– privolať pomoc dospelého v krízových 

   situáciách, v ktorých je ohrozené jeho 

   zdravie, prípadne zdravie iných,  

– uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu 

   s neznámymi osobami (odmietnuť sladkosti 

   od neznámych osôb, vnímať to ako   

   nebezpečenstvo ohrozenia zdravia), 

– rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva 

   a poškodenia zdravia pri zakázanej   

   manipulácii s niektorými predmetmi, napr.  

   s ostrými predmetmi, zápalkami, liekmi,  

   chemikáliami, čistiacimi prostriedkami,  

   elektrospotrebičmi, ale aj neznámymi  

   prírodninami, 

– poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé 

   Potraviny 

 

 

 

Bezpečnosť cestnej premávky. 

– zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel 

   cestnej premávky vzhľadom na    

   bezpečnosť, 

– poznať základné dopravné značky, riadiť sa 

   podľa nich, 

– prechádzať bezpečne cez cestu pod 

   vedením starších osôb 
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Sociálno-emocionálna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

 

 

Komunikácia emócií. 

Vlastná jedinečnosť a jedinečnosť iných. 

Obhajovanie vlastného stanoviska 

v konflikte. 

Sebaregulácia. 

Rozhodovanie sa. 

Sebahodnotenie. 

Základné pravidlá kultúrneho správania. 

– pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc, 

– komunikovať prijateľným spôsobom, 

   vyjadriť pozitívne, negatívne emócie a  

   pocity,  

– uvedomovať si a uplatňovať vlastnú   

   jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na  

   jedinečnosť iných detí v skupine, 

– obhajovať nenásilne vlastné stanovisko   

   v prípade vzniku konfliktu, 

– prejaviť sebareguláciu v hrách a iných  

   aktivitách 

– konať s ohľadom na seba a druhých, 

– rozhodovať sa pre určitú činnosť, 

– hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych 

   činnostiach, 

– uplatňovať a rešpektovať návyky   

   kultúrneho správania a spoločenských  

   pravidiel 

Poznámka: Deti s narušenou komunikačnou 

schopnosťou sú zaradené do logopedickej 

starostlivosti školského logopéda. 

 

 

 

 

 

Kontakt v komunikácii. 

Počúvanie s porozumením. 

Pasívna a aktívna slovná zásoba. 

Zmysluplnosť rečového prejavu. 

Artikulácia hlások a hláskových skupín. 

Spisovná reč. 

Tvorivosť v rečovom prejave. 

Analyticko-syntetické činnosti so slovami. 

– nadviazať neverbálny a/alebo verbálny  

   kontakt s inými deťmi a dospelými, 

– predstaviť seba a svojho kamaráta,  

– počúvať s porozumením, 

– rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú   

   zásobu, 

– uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom   

   na obsahový kontext (zmysluplne rozprávať 

   o svojich pocitoch, zážitkoch, dojmoch),  

– vedieť sluchom rozlišovať jednotlivé hlásky 

   v slove, ich kvalitu a lokalizáciu, 

– vyslovovať správne a zreteľne všetky  

   hlásky a hláskové skupiny, 

– uplatňovať spisovnú podobu materinského 

   jazyka, 

– používať synonymá, antonymá a   

   homonymá, vytvárať rýmy,  

– uplatňovať schopnosť analyticko-   

   syntetických hier a činností so slovami  
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B.2.2   Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu: ĽUDIA 
 

Perceptuálno-motorická oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

Pravidlá a spolupráca v hudobno-

pohybových hrách. 

Súlad pohybu, hudby a textu hry. 

– dodržať pravidlá hudobno-pohybových 

   hier, 

– uplatňovať spoluprácu v skupinovej  

   hudobno-pohybovej alebo hudobno- 

   dramatickej hre vo dvojici, 

– zladiť pohybovú a hudobnú stránku  

   v hudobno-pohybovej hre, 

– stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť  

   Hry 

 

Kognitívna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

Ľudské činnosti a ich umelecké stvárnenie. 

Význam práce. 

– poznať, slovne opísať a umelecky 

   stvárniť rozmanité ľudské činnosti, 

– poznať a v hrách napodobniť prácu  

   rodičov, 

– pochopiť význam práce na základe   

   rozmanitých pracovných činností, 

– riešiť interaktívne úlohy v detských  

   edukačných programoch 

Poznámka: cieľ sa plní za predpokladu, ak sú 

v materskej škole vytvorené vhodné 

podmienky 

 

 

 

Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných 

produktoch. 

– priradiť, rozoznať a pomenovať farby na 

   obklopujúcich reáliách, 

– uplatňovať individuálne farebné videnie, 

– uplatňovať na základe vlastného  

   pozorovania farebnú rozmanitosť vo  

   výtvarných, pracovných i technických  

   produktoch 

 

Dopravné prostriedky. 

– poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné 

   prostriedky podľa miesta pohybu (zem,  

   voda, vzduch) 

 

 

 

Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie 

predmetov podľa určitých kritérií.. 

Číselný rad. 

Základné počtové úkony v číselnom rade od 

1 do 10. 

Rovinné (kruh, trojuholník, štvorec 

a obdĺžnik) a priestorové geometrické tvary 

(guľa, kocka, kváder, valec). 

Plošná a priestorová tvorivosť. 

– priradiť, triediť a usporiadať predmety  

   podľa určitých kritérií (farba, tvar, 

   veľkosť), 

– určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo  

   prvkov v skupine, 

– počítať minimálne od 1 do 10, 

– priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu 

   predmetov od 1 do 10, 

– vykonávať jednoduché operácie v číselnom 

   rade od 1 do 10 (v spojitosti s    

   manipuláciou 

   s predmetmi alebo hračkami), 
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– poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť 

   niektoré rovinné geometrické tvary, 

– poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť  

   niektoré priestorové geometrické tvary, 

– zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, 

   paličiek alebo geometrických tvarov  

   obrazce  a útvary podľa fantázie, predlohy 

   a slovných inštrukcií,  

 

 

 

 

 

 

Počúvanie s porozumením. 

Neslovné reakcie (pohyby, gestá, mimika). 

Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom – 

slovenskom jazyku 

Spisovná podoba jazyka. 

– počúvať s porozumením, 

– reagovať neslovne na otázky a pokyny, 

– reagovať slovne na jednoduché otázky 

   jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou   

   alebo jednoduchou frázou, 

– používať spisovnú podobu slovenského 

   jazyka 

– komunikovať jednoduchými vetnými 

   konštrukciami v štátnom – slovenskom  

   jazyku 

Poznámka: komunikácia v štátnom jazyku sa 

vzťahuje na deti navštevujúce materské školy 

s iným vyučovacím jazykom a na deti iných 

národností (vrátane cudzincov); komunikácia 

v cudzom jazyku sa vzťahuje na všetky deti 

navštevujúce materské školy, ktorých rodičia 

o to prejavia záujem. 

 

Sociálno-emocionálna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

Orientácia v emóciách iných osôb. 

Delenie, pomoc, obdarovanie. 

Riešenie konfliktov. 

– rozlišovať pozitívne i negatívne emócie 

   druhých osôb, 

– rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť  

   inému, 

– nenásilne riešiť konflikt s iným  

   dieťaťom/deťmi, dohodnúť sa na    

   kompromise, 

– vyjadriť elementárne hodnotiace postoje 

   k správaniu iných 

 

Otvorená komunikácia. 

Akceptácia názorovej odlišnosti 

– komunikovať otvorene bez bariér a    

   predsudkov, 

– prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú 

   odlišnosť, prijateľným spôsobom  

   obhajovať svoje vlastné názory 

 

Rozmanitosť ľudských vlastností. 

Základy empatie. 

– hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne 

   charakterové vlastnosti ľudí na základe  

   reálnych i fiktívnych situácií, 

– zaujať pozitívne a empatické postoje k  

   chorým, osobám so zdravotným     

   postihnutím, starým ľuďom, multikultúrnej 

   a socioekonomickej rozmanitosti ľudstva, 
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B.2.3   Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu: PRÍRODA 
 

 

Perceptuálno-motorická oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

 

Pohyb v prírode. 

Umelá lokomócia. 

Otužovanie. 

Pohyb s rôznymi pomôckami. 

Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti 

(kĺzanie, bobovanie, hry s vodou, atď.). 

– pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh,  

   ľad, voda) bez strachu a zábran, 

– otužovať sa prostredníctvom vody, snehu,  

   vetra, slnka, 

– modifikovať pohyb v zmenených  

   podmienkach alebo v problémových  

   situáciách, 

– pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi 

   prírodnými alebo umelými prekážkami, 

– využívať na pohyb rôzne pomôcky, 

– zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne 

   pohybové zručnosti a schopnosti, 

– zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho 

   prírodného okolia 

 

 

Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť 

– prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri 

   vytváraní produktov z prírodnín   

   prostredníctvom využitia rôznych  

   pracovných a výtvarných techník 

 

Kognitívna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

Ročné obdobia. 

Rastlinná a živočíšna ríša. 

Význam prírodného prostredia 

– rozlíšiť podľa typických znakov ročné   

   obdobia, 

– určiť niektoré spojitosti medzi rastlinnou 

   a živočíšnou ríšou, 

– poznať a zdôvodniť význam prírodného 

   prostredia na základe pozorovania 

   a zážitkov z prírody 

 

 

 

 

Zvieratá a živočíchy. 

Domáce zvieratá. 

– poznať, rozlíšiť a určiť na základe 

   priameho alebo sprostredkovaného 

   pozorovania niektoré domáce, lesné a  

   exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce    

   živočíchy, 

– poznávať a zdôvodniť úžitok niektorých   

   domácich zvierat, 

– zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši, 

– poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z  

   dotýkania sa neznámych zvierat 

 

Kvety. 

Starostlivosť o rastliny. 

Stromy a kríky. 

Huby. 

– poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety, 

– poznávať, uvedomiť si a vedieť zdôvodniť   

   význam starostlivosti o rastliny, 

– poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky 

   a zdôvodniť ich odlišnosť, 

– vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé 
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Živá a neživá príroda. 

Počasie. 

Elementárne predstavy o zemi. 

Elementárne predstavy o slnku. 

Elementárne predstavy o mesiaci 

a hviezdach. 

– poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej  

   prírody, 

– poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy 

  ovplyvnené počasím, 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami vlastné predstavy o zemi  

   získané pozorovaním a z rôznych médií, 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami predstavy o slnku získané 

   pozorovaním a z rôznych médií, 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami predstavy o mesiaci   

   a hviezdach získané pozorovaním a z  

   rôznych médií 

 

 

Sociálno-emocionálna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

 

Krásy prírody. 

Hodnotenie prírodného prostredia. 

Ochranárske postoje k prírode. 

– citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro 

   a jedinečnosť, 

– hodnotiť prírodné prostredie, 

– prejaviť vzťah a ochranárske postoje 

   k prírodnému prostrediu a stvárniť ich 

   prostredníctvom rôznych umeleckých 

   výrazových prostriedkov, 

– prakticky uplatniť návyky starostlivosti 

   o prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať    

   lístie, atď.), 

– vyjadrovať (rozprávať) pocity, zážitky,  

   dojmy zo starostlivosti o prírodu a zobraziť   

   ich 
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B.2.4   Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu: KULTÚRA 

 
 

Perceptuálno-motorická oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

Rytmizácia hrou na telo pri postojoch, 

chôdzi, behu. 

Reakcie na zmenu tempa hudby. 

Pohybové stvárnenie charakteru hudby. 

Tanec a pohybová improvizácia 

– rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4, 3/4 

   takt pri rôznych postojoch, chôdzi, behu, 

– pohotovo reagovať na zmenu tempa   

   hudobného sprievodu, 

– vyjadriť náladu piesne a hudby   

   prirodzeným kultivovaným pohybom, 

– uplatňovať tanečné prvky (cvalové  

   poskoky, poskočný krok, otočky, úklony), 

– uplatňovať získané schopnosti v pohybovej 

   improvizácii podľa hudby 

 

Kognitívna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

Hračky a predmety 

– vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov 

   vo svojom okolí, 

– vnímať a rozoznať, že hračky a predmety 

   sú z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny  

   povrch, tvar, farbu, veľkosť.... 

 

 

 

Časové vzťahy. 

– orientovať sa v časových vzťahoch jedného 

   dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi 

   činnosťami a prostredníctvom rozlišovania 

   podstatných znakov, 

– rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz, dnes,   

   čo bolo, včera, čo bude, zajtra 

 

 

Bydlisko. 

Mestá a obce. 

Moja rodná vlasť 

– pomenovať miesto svojho bydliska,  

– vymenovať niektoré názvy ďalších miest a  

   obcí, 

– vedieť, že naša vlasť je Slovenská  

   republika, 

– vedieť, že hlavným mestom je Bratislava, 

– poznať niektoré miestne a štátne symboly 

 

 

Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy. 

Umelecké stvárnenie prežívania sviatkov 

– zapojiť sa aktívne do prípravy osláv  

   sviatkov a spoločenských udalostí vrátane  

   udržiavania ľudových tradícií, 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z   

   osláv sviatkov 

 

 

 

Rozmanitosť sveta. 

Umelecké stvárnenie dojmov z pozorovania 

sveta. 

– overiť si z detských encyklopédií a iných  

   médií, že svet je rozmanitý (pozostáva aj 

   z oceánov morí, riek, pohorí, lesov,     

   pralesov, zvieracej ríše, atď.), 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami pocity, dojmy z pozorovania 

sveta, príp. zážitky z návštevy zahraničia 
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Sociálno-emocionálna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

Emocionalita v hre. 

Sociabilita v hre. 

Rôznorodosť hier. 

Tvorivosť v hre. 

Plánovanie, realizácia a hodnotenie hry. 

– prejavovať radosť z hry, 

– postupne sa zapojiť do  skupinovej hry a   

   vedieť spolupracovať v nej, 

– chápať rôznorodosť hier, 

– začať, rozvíjať a dokončiť hru, 

– uplatňovať tvorivosť v hre, 

– plánovať, realizovať a hodnotiť hru 

 

 

 

 

 

 

Rytmizácia riekaniek a piesní. 

Spev piesní. 

Vyjadrenie charakteru piesne na detských 

hudobných nástrojoch a dramatickými 

výrazovými prostriedkami. 

Hudobná tvorivosť. 

Počúvanie piesní a hudby. 

Umelecké stvárnenie pocitov z počúvania 

hudby. 

– rytmizovať ľudové riekanky a detské  

   ľudové a umelé piesne hrou na tele alebo  

   prostredníctvom Orffovho inštrumentária, 

– spievať v rozsahu kvinty (c1 – g1) – sexty 

   (relatívne intonačne čisto), v prípade  

   hudobného nadania aj v rozsahu oktávy (c1 

– c2) s radosťou a primerane charakteru 

   detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou 

   tematikou, 

– vyjadriť charakter piesne hrou na detských 

   hudobných nástrojoch, 

– stvárniť detské piesne dramatickými  

   výrazovými prostriedkami, 

– počúvať detské hudobné skladby s citovým 

   zaangažovaním, 

– stvárniť pocity z počúvania hudby aj inými 

   umeleckými výrazovými prostriedkami 

   (výtvarnými, dramatickými, atď.), 

– použiť v hrách riekanky, vyčítanky    

   s rôznou tematikou,  

 

 

 

 

 

Experimentovanie s farbami. 

Výtvarná tvorivosť. 

Kreslenie, maľovanie, modelovanie. 

Výtvarné techniky. 

Plošné a priestorové výtvarné stvárňovanie. 

Kompozičné celky. 

Hodnotiace postoje k umeleckým dielam 

– experimentovať s vlastnosťami farieb 

   a uplatňovať ich tvorivé variácie, 

– pokryť celú plochu rozmanitými farbami, 

– kresliť, maľovať, modelovať v rôznych    

   polohách (ľah, kľak, stoj, sed), 

– kresliť, maľovať, modelovať podľa   

   predlohy a vlastnej fantázie a na tému, 

– kresliť, maľovať, modelovať rôznymi 

   technikami, tvorivo a s použitím rôzneho 

   materiálu, 

– kresliť, maľovať, modelovať, plošne   

  a priestorovo zobrazovať ľudskú a zvieraciu 

   postavu, 

– používať tvorivo rôzne výtvarné techniky, 

– tvoriť s využitím fantázie, alebo na základe 

   vizuálnej predlohy kompozičné celky, 

– vnímať a pozorovať krásu umeleckých diel, 

– hodnotiť postupne umelecké diela, 

  architektonické riešenia významných budov 
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Knihy, písmená a číslice. 

Detská, ľudová a autorská poézia a próza. 

Prednes literárnych útvarov. 

Voľná reprodukcia literárnych textov. 

Literárno-dramatická tvorivosť. 

Umelecké stvárnenie obsahu literárnych 

a dramatických diel. 

„Čítanie“ a „písanie“ jednoduchého 

príbehu. 

  – prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, 

   orientovať sa v knihách,  

– počúvať s porozumením a citovým 

   zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú  

   poéziu, rozprávky a príbehy,  

– vnímať s citovým zaangažovaním bábkové 

   divadlo a iné detské divadlo (činohru,   

   spevohru), 

– zapamätať si a prednášať krátke literárne  

   útvary, napr. riekanky, hádanky, vyčítanky, 

   krátke detské básne, atď.,  

– reprodukovať voľne ľudové a autorské  

   rozprávky a príbehy,  

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami (výtvarne, hudobne,  

   dramaticky, hudobno-dramaticky) pocity  

   a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla, 

– „čítať“ kreslený príbeh a obrázkový seriál, 

– „písať“ obrázkový list 
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Vzdelávací program pre deti a žiakov s NKS charakterizuje výchovu a vzdelávanie a 

vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o nich. Je 

potrebné zabezpečiť úpravu podmienok, foriem, metód a prístupu vo výchove a vzdelávaní 

žiaka a rešpektovať úpravy vyplývajúce narušenia komunikačnej schopnosti nielen vo 

vzdelávaní, ale i v hodnotení a klasifikácii. Cieľom predprimárneho vzdelávania detí s 

narušenou komunikačnou schopnosťou je okrem všeobecných cieľov definovaných v štátnom 

vzdelávacom programe v predprimárnom stupni vzdelávania rozvíjanie všetkých jazykových 

rovín a všetkých foriem komunikácie a eliminovanie a prevencia NKS. 

 

 

Charakteristika predprimárneho vzdelávania detí s NKS 
 

V rámci prevencie a včasnej odbornej starostlivosti v oblasti narušenej komunikačnej 

schopnosti a špecifických porúch učenia je vhodné vykonávať u všetkých detí v materskej 

škole orientačné vyšetrenie vývinu reči a v poslednom ročníku skríning detí ohrozených 

dyslexiou. Deťom, u ktorých sa vyšetrením zistí narušenie vývinu reči, je potrebné zabezpečiť 

logopedickú starostlivosť. U detí, u ktorých výsledky vyšetrení preukážu určité čiastkové 

deficity, je potrebné včas realizovať cielený tréning fonologického uvedomovania a ďalších 

schopností potrebných pre správny rozvoj vnímania, porozumenia reči, jej produkcie a iných 

atribútov potrebných pre používanie reči v hovorenej aj písomnej podobe v spolupráci s 

odborníkmi z poradenských zariadení. Obdobie raného a predškolského veku je 

najdôležitejším obdobím pre vývin reči a myslenia dieťaťa. V tomto veku sa začína 

prejavovať väčšina druhov narušenej komunikačnej schopnosti. Niekedy prejavy narušenia v 

oblasti reči signalizujú existenciu inej poruchy alebo postihnutia. Preto je potrebné, aby 

materské školy úzko spolupracovali s logopédom a iným špeciálnym pedagógom, ktorý má 

potrebné znalosti o vývine a rozvoji reči a jeho podpore pri jeho narušení.. Včasná 

logopedická a špeciálnopedagogická diagnostika a včasné poskytnutie odbornej starostlivosti 

je prevenciou problémov v oblasti učenia. Je to krok k zlepšeniu úrovne čitateľskej 

gramotnosti a v konečnom dôsledku aj zvýšeniu šance na trhu práce pre každého jedinca. 

 

 

Špecifiká výchovy a vzdelávania 
 

Podľa § 94 ods. 2 písmeno e) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 245/2008 Z.z.“) sa pri výchove a vzdelávaní detí s narušenou 

komunikačnou schopnosťou postupuje podľa vzdelávacieho programu pre deti s narušenou 

komunikačnou schopnosťou. Pre výchovu a vzdelávanie detí  s NKS platia všetky 

ustanovenia uvedené v Štátnom vzdelávacom programe, ktoré sú doplnené špecifikami 

uvedenými vo vzdelávacom programe pre žiakov s NKS. 

 

C      Školský vzdelávací program pre deti s naručenou 

komunikačnou schopnosťou 
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V zmysle § 94 a § 2 písm. s) zákona č. 245/2008 Z.z a § 2 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 

322/2008 Z.z. o špeciálnych školách sa výchova a vzdelávanie detí a žiakov s NKS 

uskutočňuje: 

- v materskej škole pre deti s NKS, 

- v základnej škole pre žiakov s NKS, 

- v špeciálnej triede pre deti s NKS v materskej škole, 
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Súbor základov kompetencií vzťahujúci sa k výchove a vzdelávaniu detí v predprimárnom 

stupni je platný aj pre deti s NKS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Psychomotorické 

kompetencie 

 

– používa v činnosti všetky zmysly, 

– ovláda pohybový aparát a telesné funkcie, 

– prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa, 

– ovláda základné lokomočné pohyby, 

– používa osvojené spôsoby pohybových činností 

   v nových, neznámych, problémových situáciách, 

– využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných 

   a umelých prekážok, 

– prejavuje grafomotorickú gramotnosť, 

– správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných, 

– prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu 

 

 

 

 

 

 

 

2. Osobnostné 

(intrapersonálne) 

kompetencie 

 

– uvedomuje si vlastnú identitu, 

– prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným, 

– vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj vlastný aktuálny 

   citový stav, 

– odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti, 

– správa sa sebaisto v rôznych situáciách, 

– uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na iné 

   osoby, 

– presadzuje sa s ohľadom na seba aj druhých, 

– obhajuje seba a iných, chorých, osoby so zdravotným 

   znevýhodnením, slabých a bezbranných, 

– zaujíma sa o dianie v rodine, v materskej škole 

   a v bezprostrednom okolí 

 

C.1     Kompetencie dieťaťa s narušenou komunikačnou 

schopnosťou  predškolského veku 
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3. Sociálne 

(interpersonálne) 

kompetencie 

 

– pozerá sa na svet aj očami druhých, 

– správa sa empaticky k svojmu okoliu, 

– správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských 

   pravidiel a noriem, 

– hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve, 

– plánuje, organizuje a hodnotí činnosť, 

– zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju, 

– preberá spoluzodpovednosť za seba i za činnosť skupiny, 

– nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty 

   s druhými a udržiava s nimi harmonické vzťahy, 

– rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne, 

– pomáha druhým s pomocou dospelého, aj samostatne, 

– akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí 

   a dospelých, 

– prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu 

 

 

 

 

 

 

 

4. Komunikatívne 

kompetencie 

 

– vedie monológ, nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor 

   s deťmi i dospelými, 

– počúva aktívne a s porozumením myšlienky a informácie 

   z rôznych médií, 

– vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky, názory, 

– reprodukuje oznamy, texty, 

– volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom 

   na situáciu, 

– komunikuje osvojené poznatky, 

– prejavuje predčitateľskú gramotnosť, 

– chápe a rozlišuje, že niektorí ľudia sa dorozumievajú aj 

   inými jazykmi 
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5. Kognitívne 

kompetencie  

 

– hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými 

   informáciami, objavuje tie, ktoré sú nápomocné pri riešení 

   problému, 

– rieši samostatne alebo s pomocou učiteľa problémy 

   v osobnej a spoločenskej rovine, 

– rieši jednoduché problémové úlohy, 

– uplatňuje v hre a rôznych situáciách matematické 

   myslenie, 

– porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb, 

   atď., 

– odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje, vyslovuje 

   jednoduché úsudky, 

– hodnotí spontánne a samostatne vo svojom 

   bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je 

   správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach, osobách, 

   názoroch, 

– uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov, 

– nachádza neobvyklé odpovede alebo riešenia, 

– objavuje a nachádza funkčnosť vecí, predstáv alebo 

   myšlienok, uvedomuje si ich zmeny, 

– objavuje algoritmus riešenia úloh pokusom a omylom 

   alebo podľa zadávaných inštrukcií, odstraňuje prípadnú 

   chybu 
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6. Učebné kompetencie 

 

– prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie 

   nového, 

– využíva primerané pojmy, znaky a symboly, 

– pozoruje, skúma, experimentuje, 

– objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami 

   a poznatkami, 

– aplikuje v hre, rôznych aktivitách a situáciách získané 

   poznatky a skúsenosti, 

– kladie otázky a hľadá odpovede, aby porozumelo 

   obklopujúcemu svetu vecí, javov, dejov a vzťahov, 

– učí sa spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj zámerne 

   (pod učiteľovým vedením), 

– vyvíja vôľové úsilie v hre a inej činnosti, 

– prekonáva prekážky v učení, 

– plánuje a organizuje si optimálne prostredie na činnosť, 

– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení, 

– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných 

   výsledkov, uznáva aj výkon druhých, 

– zvláda základy učenia sa na základe osobnej motivácie, 

– naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými 

   pomôckami, 

– sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú 

   riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť 

 

 

 

 

7. Informačné 

kompetencie 

 

– prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií, 

– využíva rôzne zdroje získavania a zhromažďovania 

   informácií aj mimo materskú školu (od osôb v okolitom 

   prostredí, z detských kníh, časopisov a encyklopédií, 

   prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, 

   z rôznych médií) 
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Vzdelávacie štandardy pre deti s NKS sú rovnaké ako pre ostatné deti. Individuálne 

schopnosti jednotlivých detí nemožno zovšeobecňovať a dosiahnuté výkony sú limitované 

samotným narušením komunikačnej schopnosti. 

 

 

C.2.1   Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu: JA SOM 
 

 

 

Perceptuálno-motorická oblasť 

 Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

 

 

Svalové napätie a dýchanie. 

Uplatnenie laterality v pohybe. 

Hrubá motorika. 

Rovnováha. 

Orientácia v priestore. 

Základné lokomočné pohyby (chôdza, beh, 

skok, lezenie, hádzanie a chytanie). 

Základné polohy, postoje a pohyby (stoj, 

sed, ľah, kľak, atď.). 

Manipulácia s náčiním. 

Pohyb na náradí. 

Pravidlá, rešpektovanie a spolupráca. 

Pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia. 

– kontrolovať pri pohybe svalové napätie 

   a dýchanie, 

– prejaviť v rôznych pohybových činnostiach 

   vlastnú lateralitu, 

– vedieť udržať rovnováhu, 

– orientovať sa v priestore (vo vzťahu 

   k vlastnej osobe), 

– ovládať základné lokomočné pohyby, 

– zaujať rôzne postavenia podľa pokynov, 

– poznať názvy základných polôh, postojov 

   a pohybov, 

– napodobňovať pohyb v rôznych 

   podmienkach (s náčiním, na náradí), 

– pohybovať sa okolo osi vlastného tela 

   (obraty, kotúle), 

– manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním 

   (rukami, nohami, kolenami, hlavou,   

   zdvíhať, nosiť, podávať, gúľať,  

   pohadzovať, odráža, kopať, driblovať,   

   balansovať), 

– dodržiavať zvolené pravidlá,  

   spolupracovať, rešpektovať ostatných, 

– zaujať adekvátne postoje k pohybu 

   a športovým aktivitám 

 

 

 

Pracovné návyky. 

– zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať  

   sa, obúvať sa, umývať sa, čistiť si zuby)  

   a návyky správneho stolovania (jesť s    

   príborom, udržiavať čistotu pri jedle), 

– zachovať v pracovných a technických  

   činnostiach návyky poriadku a čistoty    

   (upratať po sebe, dávať si pozor na odev,  

   atď.) 

C.2     Charakteristika tematických okruhov 
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Jemná motorika. 

Práca s rôznym materiálom. 

Pracovné techniky. 

Technická tvorivosť. 

Elementárne základy práce s počítačom 

– zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, 

   vrátane odpadového, rôznymi technikami  

   (strihať, lepiť, tvarovať materiál),  

   uplatňovať pri tom technickú tvorivosť, 

– zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc 

   z rôzneho materiálu postupne od väčších  

  dielcov až po drobné dieliky podľa predlohy  

   a podľa vlastnej fantázie, 

– zvládnuť na základe nápodoby a slovných 

   inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni  

   prácu s počítačom– pracovať s detskými 

   edukačnými programami 

Poznámka: cieľ sa plní za predpokladu, ak sú 

v materskej škole vytvorené vhodné 

podmienky. 

 

 

 

 

 

 

Vizuomotorika. 

Grafomotorika. 

Základné grafické tvary. 

– sedieť správne a dodržiavať sklon papiera  

   pri kreslení na stole, 

– využívať koordináciu zraku a ruky, 

– kresliť veľkými grafickými pohybmi, 

– kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo, 

– držať správne grafický materiál a používať 

   primeranú intenzitu tlaku na podložku pri 

   používaní rôznych techník, 

– znázorňovať graficky motivovaný pohyb 

   vychádzajúci z ramenného kĺbu (kývanie, 

   mletie, hojdanie, navíjanie), zápästia   

   (vertikálne línie, horizontálne línie,    

   krivky, slučky) a pohybu dlane a prstov  

   (horný a dolný oblúk, lomená línia,  

   vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo) 

 

Kognitívna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa. 

Rodina a jej členovia. 

Postoje k členom rodiny. 

– predstaviť sa menom i priezviskom, 

– rozlíšiť a pomenovať členov rodiny, 

– zaujať postoj k členom rodiny, vrátane 

  novonarodeného člena rodiny, a vyjadriť ho 

   prostredníctvom rôznych umeleckých 

   výrazových prostriedkov 

 

Orientácia v bezprostrednom okolí domova 

a špeciálnej materskej školy. 

Postoje k domovu 

– orientovať sa v tesnej blízkosti domova   

   a špeciálnej materskej školy, 

– rozlíšiť dominanty svojho bydliska, 

– zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť 

   ho prostredníctvom rôznych umeleckých 

   výrazových prostriedkov 
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Ľudské telo. 

Umelecké stvárnenie ľudskej postavy. 

– určiť na základe viaczmyslového vnímania  

   časti tela a jednoduchým spôsobom opísať 

   ich funkciu 

– vnímať a určiť viacerými zmyslami  

   niektoré životne dôležité orgány (srdce,  

   pľúca, mozog, atď.), 

– prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu 

   a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych 

   umeleckých výrazových prostriedkov, 

– aplikovať poznatky o svojom tele pri 

   zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy 

   (s uplatnením rôznych výtvarných    

   a pracovných techník) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotný stav, postoje k zdraviu. 

Zásady ochrany vlastného zdravia. 

Riešenie krízových situácií ohrozujúcich 

zdravie. 

Ochrana proti drogám. 

Možnosti poškodenia zdravia. 

Zdravé potraviny 

– rozlíšiť a jednoduchým spôsobom    

   intuitívne opísať stav zdravia a stav  

   choroby,  

– dodržať zásady ochrany zdravia (s  

   pomocou dospelých), 

– zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu 

   i k zdraviu iných a vyjadriť ich    

   prostredníctvom rôznych umeleckých    

   výrazových prostriedkov, 

– privolať pomoc dospelého v krízových 

   situáciách, v ktorých je ohrozené jeho  

   zdravie, prípadne zdravie iných,  

– uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu 

   s neznámymi osobami (odmietnuť sladkosti 

   od neznámych osôb, vnímať to ako  

   nebezpečenstvo ohrozenia zdravia), 

– rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva 

   a poškodenia zdravia pri zakázanej  

   manipulácii s niektorými predmetmi, napr. 

   s ostrými predmetmi, zápalkami, liekmi,  

   chemikáliami, čistiacimi prostriedkami,  

   elektrospotrebičmi, ale aj neznámymi  

   prírodninami, 

– poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé 

   Potraviny 

 

 

 

Bezpečnosť cestnej premávky. 

–  zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel  

    cestnej premávky vzhľadom na    

    bezpečnosť, 

– poznať základné dopravné značky, riadiť sa 

   podľa nich, 

– prechádzať bezpečne cez cestu pod  

   vedením starších osôb 
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Sociálno-emocionálna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

 

 

 

Komunikácia emócií. 

Vlastná jedinečnosť a jedinečnosť iných. 

Obhajovanie vlastného stanoviska 

v konflikte. 

Sebaregulácia. 

Rozhodovanie sa. 

Sebahodnotenie. 

Základné pravidlá kultúrneho správania. 

– pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc, 

– komunikovať prijateľným spôsobom,  

   vyjadriť pozitívne, negatívne emócie a  

   pocity,  

– uvedomovať si a uplatňovať vlastnú  

  jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na 

   jedinečnosť iných detí v skupine, 

– obhajovať nenásilne vlastné stanovisko v  

   prípade vzniku konfliktu, 

– prejaviť sebareguláciu v hrách a iných  

   aktivitách 

– konať s ohľadom na seba a druhých, 

– rozhodovať sa pre určitú činnosť, 

– hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych 

   činnostiach, 

– uplatňovať a rešpektovať návyky  

   kultúrneho správania a spoločenských  

   pravidiel 

Poznámka: Deti s narušenou komunikačnou 

schopnosťou sú zaradené do logopedickej 

starostlivosti školského logopéda. 

 

 

 

 

 

Kontakt v komunikácii. 

Počúvanie s porozumením. 

Pasívna a aktívna slovná zásoba. 

Zmysluplnosť rečového prejavu. 

Artikulácia hlások a hláskových skupín. 

Spisovná reč. 

Tvorivosť v rečovom prejave. 

Analyticko-syntetické činnosti so slovami. 

– nadviazať neverbálny a/alebo verbálny  

   kontakt s inými deťmi a dospelými, 

– predstaviť seba a svojho kamaráta,  

– počúvať s porozumením, 

– rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú  

   zásobu, 

– uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom  

   na obsahový kontext (zmysluplne rozprávať 

   o svojich pocitoch, zážitkoch, dojmoch),  

– vedieť sluchom rozlišovať jednotlivé hlásky 

   v slove, ich kvalitu a lokalizáciu, 

– vyslovovať správne a zreteľne všetky     

   hlásky a hláskové skupiny, 

– uplatňovať spisovnú podobu materinského 

   jazyka, 

– používať synonymá, antonymá a  

   homonymá, vytvárať rýmy,  

– uplatňovať schopnosť analyticko - 

   syntetických hier a činností so slovami  
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C.2.2   Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu: ĽUDIA 

 
Perceptuálno-motorická oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

Pravidlá a spolupráca v hudobno-

pohybových hrách. 

Súlad pohybu, hudby a textu hry. 

– dodržať pravidlá hudobno-pohybových   

   hier, 

– uplatňovať spoluprácu v skupinovej  

   hudobno-pohybovej alebo hudobno-   

   dramatickej hre vo dvojici, 

– zladiť pohybovú a hudobnú stránku  

   v hudobno-pohybovej hre, 

– stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť  

   Hry 

 

Kognitívna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

 

Ľudské činnosti a ich umelecké stvárnenie. 

Význam práce. 

– poznať, slovne opísať a umelecky 

   stvárniť rozmanité ľudské činnosti, 

– poznať a v hrách napodobniť prácu  

   rodičov, 

– pochopiť význam práce na základe  

   rozmanitých pracovných činností, 

– riešiť interaktívne úlohy v detských  

   edukačných programoch 

Poznámka: cieľ sa plní za predpokladu, ak sú 

v materskej škole vytvorené vhodné 

podmienky 

 

 

Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných 

produktoch. 

– priradiť, rozoznať a pomenovať farby na  

   obklopujúcich reáliách, 

– uplatňovať individuálne farebné videnie, 

– uplatňovať na základe vlastného  

   pozorovania farebnú rozmanitosť vo  

   výtvarných, pracovných i technických  

   produktoch 

 

Dopravné prostriedky. 

– poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné 

   prostriedky podľa miesta pohybu (zem, 

   voda, vzduch) 

 

 

 

 

Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie 

predmetov podľa určitých kritérií.. 

Číselný rad. 

Základné počtové úkony v číselnom rade od 

1 do 10. 

– priradiť, triediť a usporiadať predmety  

   podľa určitých kritérií (farba, tvar,  

   veľkosť), 

– určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo  

   prvkov v skupine, 

– počítať minimálne od 1 do 10, 

– priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu 

   predmetov od 1 do 10, 

– vykonávať jednoduché operácie v číselnom 
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Rovinné (kruh, trojuholník, štvorec 

a obdĺžnik) a priestorové geometrické tvary 

(guľa, kocka, kváder, valec). 

Plošná a priestorová tvorivosť. 

   rade od 1 do 10 (v spojitosti s  

   manipuláciou s predmetmi alebo    

   hračkami), 

– poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť  

   niektoré rovinné geometrické tvary, 

– poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť  

   niektoré priestorové geometrické tvary, 

– zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, 

   paličiek alebo geometrických tvarov  

   obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy a 

   slovných inštrukcií,  

 

 

 

 

 

 

Počúvanie s porozumením. 

Neslovné reakcie (pohyby, gestá, mimika). 

Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom – 

slovenskom jazyku 

Spisovná podoba jazyka. 

– počúvať s porozumením, 

– reagovať neslovne na otázky a pokyny, 

– reagovať slovne na jednoduché otázky 

   jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou   

   alebo jednoduchou frázou, 

– používať spisovnú podobu slovenského   

   jazyka 

– komunikovať jednoduchými vetnými 

   konštrukciami v štátnom – slovenskom  

   jazyku 

Poznámka: komunikácia v štátnom jazyku sa 

vzťahuje na deti navštevujúce materské školy 

s iným vyučovacím jazykom a na deti iných 

národností (vrátane cudzincov); komunikácia 

v cudzom jazyku sa vzťahuje na všetky deti 

navštevujúce materské školy, ktorých rodičia 

o to prejavia záujem. 

 

Sociálno-emocionálna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

Orientácia v emóciách iných osôb. 

Delenie, pomoc, obdarovanie. 

Riešenie konfliktov. 

– rozlišovať pozitívne i negatívne emócie 

   druhých osôb, 

– rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť 

   inému, 

– nenásilne riešiť konflikt s iným  

   dieťaťom/deťmi, dohodnúť sa na  

   kompromise, 

– vyjadriť elementárne hodnotiace postoje 

   k správaniu iných 

 

Otvorená komunikácia. 

Akceptácia názorovej odlišnosti 

– komunikovať otvorene bez bariér a    

   predsudkov, 

– prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú 

  odlišnosť, prijateľným spôsobom obhajovať 

   svoje vlastné názory 

 

 

Rozmanitosť ľudských vlastností. 

Základy empatie. 

– hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne  

   charakterové vlastnosti ľudí na základe  

   reálnych i fiktívnych situácií, 

– zaujať pozitívne a empatické postoje k  
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   chorým, osobám so zdravotným   

   postihnutím, starým ľuďom, multikultúrnej  

   a socioekonomickej rozmanitosti ľudstva, 

C.2.3   Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu: PRÍRODA 
 

Perceptuálno-motorická oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

 

Pohyb v prírode. 

Umelá lokomócia. 

Otužovanie. 

Pohyb s rôznymi pomôckami. 

Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti 

(kĺzanie, bobovanie, hry s vodou, atď.). 

– pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh,   

   ľad, voda) bez strachu a zábran, 

– otužovať sa prostredníctvom vody, snehu,  

   vetra, slnka, 

– modifikovať pohyb v zmenených   

   podmienkach alebo v problémových  

   situáciách, 

– pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi 

   prírodnými alebo umelými prekážkami, 

– využívať na pohyb rôzne pomôcky, 

– zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne 

   pohybové zručnosti a schopnosti, 

– zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho 

   prírodného okolia 

 

 

Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť 

– prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri 

   vytváraní produktov z prírodnín    

   prostredníctvom využitia rôznych  

   pracovných a výtvarných techník 

 

Kognitívna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

Ročné obdobia. 

Rastlinná a živočíšna ríša. 

Význam prírodného prostredia 

– rozlíšiť podľa typických znakov ročné    

   obdobia, 

– určiť niektoré spojitosti medzi rastlinnou 

   a živočíšnou ríšou, 

– poznať a zdôvodniť význam prírodného   

   prostredia na základe pozorovania   

   a zážitkov z prírody 

 

 

 

 

Zvieratá a živočíchy. 

Domáce zvieratá. 

– poznať, rozlíšiť a určiť na základe   

   priameho alebo sprostredkovaného   

   pozorovania niektoré domáce, lesné a   

   exotické zvieratá, vtáky a voľne 

   žijúce živočíchy, 

– poznávať a zdôvodniť úžitok niektorých   

   domácich zvierat, 

– zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši, 

– poznať nebezpečenstvo vyplývajúce   

   z dotýkania sa neznámych zvierat 

 

Kvety. 

Starostlivosť o rastliny. 

Stromy a kríky. 

– poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety, 

– poznávať, uvedomiť si a vedieť zdôvodniť  

   význam starostlivosti o rastliny, 

– poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky 
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Huby.    a zdôvodniť ich odlišnosť, 

– vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé 

 

 

 

 

Živá a neživá príroda. 

Počasie. 

Elementárne predstavy o zemi. 

Elementárne predstavy o slnku. 

Elementárne predstavy o mesiaci 

a hviezdach. 

– poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej   

   prírody, 

– poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy 

   ovplyvnené počasím, 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami vlastné predstavy o zemi  

   získané pozorovaním a z rôznych médií, 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami predstavy o slnku získané 

   pozorovaním a z rôznych médií, 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami predstavy o mesiaci  

   a hviezdach získané pozorovaním a z    

   rôznych médií 

 

 

Sociálno-emocionálna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

 

Krásy prírody. 

Hodnotenie prírodného prostredia. 

Ochranárske postoje k prírode. 

– citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro 

   a jedinečnosť, 

– hodnotiť prírodné prostredie, 

– prejaviť vzťah a ochranárske postoje 

   k prírodnému prostrediu a stvárniť ich 

   prostredníctvom rôznych umeleckých 

   výrazových prostriedkov, 

– prakticky uplatniť návyky starostlivosti 

   o prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať  

   lístie, atď.), 

– vyjadrovať (rozprávať) pocity, zážitky,    

   dojmy zo starostlivosti o prírodu a zobraziť 

   ich 
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C.2.4   Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu: KULTÚRA 
 

Perceptuálno-motorická oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

Rytmizácia hrou na telo pri postojoch, 

chôdzi, behu. 

Reakcie na zmenu tempa hudby. 

Pohybové stvárnenie charakteru hudby. 

Tanec a pohybová improvizácia 

– rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4, 3/4  

   takt pri rôznych postojoch, chôdzi, behu, 

– pohotovo reagovať na zmenu tempa   

   hudobného sprievodu, 

– vyjadriť náladu piesne a hudbu   

   prirodzeným kultivovaným pohybom, 

– uplatňovať tanečné prvky (cvalové   

   poskoky, poskočný krok, otočky, úklony), 

– uplatňovať získané schopnosti v pohybovej 

   improvizácii podľa hudby 

 

Kognitívna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

Hračky a predmety 

– vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov 

   vo svojom okolí, 

– vnímať a rozoznať, že hračky a predmety 

   sú z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny  

   povrch, tvar, farbu, veľkosť.... 

 

 

Časové vzťahy. 

– orientovať sa v časových vzťahoch jedného  

   dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi 

   činnosťami a prostredníctvom rozlišovania 

   podstatných znakov, 

– rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz, dnes,   

   čo bolo, včera, čo bude, zajtra 

 

 

Bydlisko. 

Mestá a obce. 

Moja rodná vlasť 

– pomenovať miesto svojho bydliska,  

– vymenovať niektoré názvy ďalších miest a  

   obcí, 

– vedieť, že naša vlasť je Slovenská  

   republika, 

– vedieť, že hlavným mestom je Bratislava, 

– poznať niektoré miestne a štátne symboly 

 

Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy. 

Umelecké stvárnenie prežívania sviatkov 

– zapojiť sa aktívne do prípravy osláv   

   sviatkov a spoločenských udalostí vrátane   

   udržiavania ľudových tradícií, 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z 

   osláv sviatkov 

 

 

Rozmanitosť sveta. 

Umelecké stvárnenie dojmov z pozorovania 

sveta. 

– overiť si z detských encyklopédií a iných   

   médií, že svet je rozmanitý (pozostáva aj   

   z oceánov morí, riek, pohorí lesov,   

   pralesov, zvieracej ríše, atď.), 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami pocity, dojmy z pozorovania 

   sveta, príp. zážitky z návštevy zahraničia 
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Sociálno-emocionálna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

Emocionalita v hre. 

Sociabilita v hre. 

Rôznorodosť hier. 

Tvorivosť v hre. 

Plánovanie, realizácia a hodnotenie hry. 

– prejavovať radosť z hry, 

– postupne sa zapojiť do  skupinovej hry a    

   vedieť spolupracovať v nej, 

– chápať rôznorodosť hier, 

– začať, rozvíjať a dokončiť hru, 

– uplatňovať tvorivosť v hre, 

– plánovať, realizovať a hodnotiť hru 

 

 

 

 

 

 

Rytmizácia riekaniek a piesní. 

Spev piesní. 

Vyjadrenie charakteru piesne na detských 

hudobných nástrojoch a dramatickými 

výrazovými prostriedkami. 

Hudobná tvorivosť. 

Počúvanie piesní a hudby. 

Umelecké stvárnenie pocitov z počúvania 

hudby. 

– rytmizovať ľudové riekanky a detské  

   ľudové a umelé piesne hrou na tele alebo  

   prostredníctvom Orffovho inštrumentária, 

– spievať v rozsahu kvinty (c1 – g1) – sexty 

   (relatívne intonačne čisto), v prípade    

  hudobného nadania aj v rozsahu oktávy (c1 

– c2) s radosťou a primerane charakteru   

   detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou  

   tematikou, 

– vyjadriť charakter piesne hrou na detských 

   hudobných nástrojoch, 

– stvárniť detské piesne dramatickými   

   výrazovými prostriedkami, 

– počúvať detské hudobné skladby s citovým 

   zaangažovaním, 

– stvárniť pocity z počúvania hudby aj inými 

   umeleckými výrazovými prostriedkami 

   (výtvarnými, dramatickými, atď.), 

– použiť v hrách riekanky, vyčítanky   

   s rôznou tematikou,  

 

 

Experimentovanie s farbami. 

Výtvarná tvorivosť. 

Kreslenie, maľovanie, modelovanie. 

Výtvarné techniky. 

Plošné a priestorové výtvarné stvárňovanie. 

Kompozičné celky. 

Hodnotiace postoje k umeleckým dielam 

– experimentovať s vlastnosťami farieb 

   a uplatňovať ich tvorivé variácie, 

– pokryť celú plochu rozmanitými farbami, 

– kresliť, maľovať, modelovať v rôznych    

   polohách (ľah, kľak, stoj, sed), 

– kresliť, maľovať, modelovať podľa    

   predlohy a vlastnej fantázie a na tému, 

– kresliť, maľovať, modelovať rôznymi 

   technikami, tvorivo a s použitím rôzneho 

   materiálu, 

– kresliť, maľovať, modelovať, plošne    

   a priestorovo zobrazovať ľudskú a   

   zvieraciu postavu, 

– používať tvorivo rôzne výtvarné techniky, 

– tvoriť s využitím fantázie, alebo na základe 

   vizuálnej predlohy kompozičné celky, 

– vnímať a pozorovať krásu umeleckých diel, 

– hodnotiť postupne umelecké diela, 

  architektonické riešenia významných budov 

 – prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, 
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Knihy, písmená a číslice. 

Detská, ľudová a autorská poézia a próza. 

Prednes literárnych útvarov. 

Voľná reprodukcia literárnych textov. 

Literárno-dramatická tvorivosť. 

Umelecké stvárnenie obsahu literárnych 

a dramatických diel. 

„Čítanie“ a „písanie“ jednoduchého 

príbehu. 

   orientovať sa v knihách,  

– počúvať s porozumením a citovým 

   zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú    

   poéziu, rozprávky a príbehy,  

– vnímať s citovým zaangažovaním bábkové 

   divadlo a iné detské divadlo (činohru,    

  spevohru), 

– zapamätať si a prednášať krátke literárne   

   útvary, napr. riekanky, hádanky, vyčítanky, 

   krátke detské básne, atď.,  

– reprodukovať voľne ľudové a autorské  

   rozprávky a príbehy,  

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami (výtvarne, hudobne,   

   dramaticky, hudobno-dramaticky) pocity  

   a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla, 

– „čítať“ kreslený príbeh a obrázkový seriál, 

– „písať“ obrázkový list 
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Výchova a vzdelávanie detí s telesným postihnutím sa podľa § 94 ods. 2 písm. d) 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 245/2008 Z. z.) 

uskutočňuje podľa vzdelávacieho programu pre deti s telesným postihnutím. 

Vzdelávací program pre deti s telesným postihnutím sa uplatňuje pri vzdelávaní detí v 

materskej škole podľa § 94 ods.1 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z., t.j. v špeciálnych 

materských školách pre deti s telesným postihnutím, v špeciálnych triedach pre deti s 

telesným postihnutím materských škôl bežného typu, alebo pri ich individuálnom začlenení. 

Vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o deti s 

telesným postihnutím vo všetkých materských školách, kde sú vzdelávané. 

 

 

Špecifiká výchovy a vzdelávania 

 
Predprimárne vzdelávanie prostredníctvom špeciálno-pedagogického prístupu 

podporuje osobnostný rozvoj dieťaťa s telesným postihnutím v oblasti sociálno-emocionálnej, 

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej. Rozvíja schopnosti a zručnosti s ohľadom na 

vekové, individuálne osobitosti a zdravotný stav dieťaťa. Obsah a špecifické ciele vzdelávania 

sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam každého dieťaťa. 

Vytvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie a na plnohodnotný život dieťaťa v spoločnosti. 

Dieťa s telesným postihnutím môže byť vzdelávané 

a) v špeciálnej materskej škole pre deti s telesným postihnutím, 

b) v špeciálnej triede pre deti s telesným postihnutím materskej školy, 

c) v triede materskej školy spolu s inými deťmi, t.j. v školskej integrácii (podľa § 94 ods. 1 

písm. b) bod 2 zákona č. 245/2008 Z. z). 

Špeciálna materská škola pre deti s telesným postihnutím 

Materskú školu pre deti s telesným postihnutím možno zriadiť pre najmenej desať detí; zrušiť 

ju možno, ak klesne počet detí pod osem. V odôvodnených prípadoch, najmä z dôvodu 

dostupnosti, ju možno so súhlasom zriaďovateľa ponechať zriadenú aj s menším počtom detí, 

najmenej však s počtom štyri. Materská škola pre deti s telesným postihnutím sa vnútorne 

člení na triedy, do ktorých sa spravidla zaraďujú deti rovnakého veku. Trieda sa zriaďuje 

najmenej pre štyri deti, najvyšší počet detí je osem. Riaditeľ školy môže povoliť prekročenie 

najvyššieho počtu žiakov v triede najviac o dvoch. Edukačná aktivita sa realizuje analogicky 

ako v materských školách bežného typu. Vzhľadom na špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby deti s telesným postihnutím má určité špecifiká. 

 

 

 

 

 

 

 

D      Školský vzdelávací program pre deti  

s telesným postihnutím 
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Dosiahnuté základné kompetencie dieťaťa s telesným postihnutím sú ovplyvnené stupňom a 

druhom jeho telesného postihnutia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Psychomotorické 

kompetencie 

 

 

– čiastočne, alebo v obmedzenej miere (v závislosti od   

   stupňa a charakteru postihnutia), 

 

 

 

2.Osobnostné 

(intrapersonálne) 

kompetencie 

 

– len do istej miery sa vie správať sebaisto, chýba mu  

   asertivita, často si neuvedomuje dôsledky svojho 

   správania vzhľadom na iné osoby. 

 

 

3. Sociálne 

kompetencie 

 

– plánuje, organizuje a hodnotí činnosť s pomocou druhej 

   osoby, 

– zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju len s pomocou  

   dospelej osoby. 

 

 

4. Komunikatívne 

kompetencie 

 

– možné len ak nie je narušená komunikačná schopnosť   

   dieťaťa, (neúplné a nedostatočné rečové zručnosti, slabá  

   aktívna slovná zásoba, narušené kognitívne funkcie,  

   abnormality v oblasti interakcií i spôsobe, komunikácie –  

   častá porucha vývinu reči). 

D.1     Kompetencie dieťaťa s telesným postihnutím 

predškolského veku 
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Obsahové štandardy pre deti s telesným postihnutím sú tie isté ako v Štátnom vzdelávacom 

programe ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. 

Výkonové štandardy formulované v špecifických cieľoch sú prispôsobené dieťaťu s 

telesným postihnutím podľa druhu a stupňa jeho postihnutia. 

 

 

D.2.1   Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu: JA SOM 
 

 

Perceptuálno-motorická oblasť 

 Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svalové napätie a dýchanie. 

Uplatnenie laterality v pohybe. 

Hrubá motorika. 

Rovnováha. 

Orientácia v priestore. 

Základné lokomočné pohyby (chôdza, beh, 

skok, lezenie, hádzanie a chytanie). 

Základné polohy, postoje a pohyby (stoj, 

sed, ľah, kľak, atď.). 

Manipulácia s náčiním. 

Pohyb na náradí. 

Pravidlá, rešpektovanie a spolupráca. 

Pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– realizovať rehabilitačné aktivity podľa   

   druhu postihnutia 

– kontrolovať pri pohybe svalové napätie 

   a dýchanie, 

– prejaviť v rôznych pohybových činnostiach 

   vlastnú lateralitu, 

– vedieť udržať rovnováhu, 

– orientovať sa v priestore (vo vzťahu k   

   vlastnej osobe), 

– ovládať základné lokomočné pohyby, 

– zaujať rôzne postavenia podľa pokynov, 

– poznať názvy základných polôh, postojov 

   a pohybov, 

– napodobňovať pohyb v rôznych  

   podmienkach (s náčiním, na náradí), 

– pohybovať sa okolo osi vlastného tela   

   (obraty, kotúle), 

– manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním 

   (rukami, nohami, kolenami, hlavou,  

   zdvíhať, nosiť, podávať, gúľať, 

   pohadzovať, odrážať, kopať, driblovať,  

  balansovať), 

– dodržiavať zvolené pravidlá,   

   spolupracovať, rešpektovať ostatných, 

– zaujať adekvátne postoje k pohybu    

   a športovým aktivitám, 

– zvládať techniku jazdy na invalidnom 

   Vozíku 

D.2     Charakteristika tematických okruhov 
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Pracovné návyky. 

– zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať   

   sa, obúvať sa, umývať sa, čistiť si zuby) 

   a návyky správneho stolovania (jesť s  

   príborom, udržiavať čistotu pri jedle), 

– zachovať v pracovných a technických 

   činnostiach návyky poriadku a čistoty   

   (upratať po sebe, dávať si pozor na odev,  

   atď.) 

 

 

 

 

 

Jemná motorika. 

Práca s rôznym materiálom. 

Pracovné techniky. 

Technická tvorivosť. 

Elementárne základy práce s počítačom 

– zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, 

   vrátane odpadového, rôznymi technikami   

   (strihať, lepiť, tvarovať materiál),  

   uplatňovať pri tom technickú tvorivosť, 

– zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc 

   z rôzneho materiálu postupne od väčších  

   dielcov až po drobné dieliky podľa  

   predlohy a podľa vlastnej fantázie, 

– zvládnuť na základe nápodoby a slovných 

   inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni 

   prácu s počítačom– pracovať s detskými 

   edukačnými programami 

Poznámka: cieľ sa plní za predpokladu, ak sú 

v materskej škole vytvorené vhodné 

podmienky. 

 

 

 

 

 

 

Vizuomotorika. 

Grafomotorika. 

Základné grafické tvary. 

– sedieť správne a dodržiavať sklon papiera  

   pri kreslení na stole, 

– využívať koordináciu zraku a ruky, 

– kresliť veľkými grafickými pohybmi, 

– kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo, 

– držať správne grafický materiál a používať 

   primeranú intenzitu tlaku na podložku pri 

   používaní rôznych techník, 

– znázorňovať graficky motivovaný pohyb 

   vychádzajúci z ramenného kĺbu (kývanie, 

   mletie, hojdanie, navíjanie), zápästia   

   (vertikálne línie, horizontálne línie, krivky,  

   slučky) a pohybu dlane a prstov (horný a  

   dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá  

   osmička, fiktívne písmo) 

 

Kognitívna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa. 

Rodina a jej členovia. 

Postoje k členom rodiny. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– predstaviť sa menom i priezviskom, 

– rozlíšiť a pomenovať členov rodiny, 

– zaujať postoj k členom rodiny, vrátane 

  novonarodeného člena rodiny, a vyjadriť ho 

   prostredníctvom rôznych umeleckých 

   výrazových prostriedkov 
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Orientácia v bezprostrednom okolí domova 

a špeciálnej materskej školy. 

Postoje k domovu 

– orientovať sa v tesnej blízkosti domova  

   a špeciálnej materskej školy, 

– rozlíšiť dominanty svojho bydliska, 

– zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť   

   ho prostredníctvom rôznych umeleckých 

   výrazových prostriedkov 

 

 

 

 

 

Ľudské telo. 

Umelecké stvárnenie ľudskej postavy. 

– určiť na základe viaczmyslového vnímania  

   časti tela a jednoduchým spôsobom opísať 

   ich funkciu 

– vnímať a určiť viacerými zmyslami 

   niektoré životne dôležité orgány (srdce,  

   pľúca, mozog, atď.), 

– prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu 

   a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych 

   umeleckých výrazových prostriedkov, 

– aplikovať poznatky o svojom tele pri 

   zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy 

   (s uplatnením rôznych výtvarných    

   a pracovných techník ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotný stav, postoje k zdraviu. 

Zásady ochrany vlastného zdravia. 

Riešenie krízových situácií ohrozujúcich 

zdravie. 

Ochrana proti drogám. 

Možnosti poškodenia zdravia. 

Zdravé potraviny 

 

– rozlíšiť a jednoduchým spôsobom  

   intuitívne opísať stav zdravia a stav   

   choroby,  

– dodržať zásady ochrany zdravia (s   

   pomocou dospelých), 

– zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu 

   i k zdraviu iných a vyjadriť ich    

   prostredníctvom rôznych umeleckých  

   výrazových prostriedkov, 

– privolať pomoc dospelého v krízových 

   situáciách, v ktorých je ohrozené jeho    

   zdravie, prípadne zdravie iných,  

– uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu 

   s neznámymi osobami (odmietnuť sladkosti 

   od neznámych osôb, vnímať to ako   

   nebezpečenstvo ohrozenia zdravia), 

– rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva 

   a poškodenia zdravia pri zakázanej   

   manipulácii s niektorými predmetmi, napr. 

   s ostrými predmetmi, zápalkami, liekmi,  

   chemikáliami, čistiacimi prostriedkami,  

   elektrospotrebičmi, ale aj neznámymi  

   prírodninami, 

– poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé 

   potraviny 

 

 

Bezpečnosť cestnej premávky. 

– dodržiavanie pravidiel cestnej premávky 

   vzhľadom na bezpečnosť, 

– poznať základné dopravné značky, riadiť sa 

   podľa nich, 

– prechádzať bezpečne cez cestu pod   
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   vedením starších osôb 

 

 

Sociálno-emocionálna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikácia emócií. 

Vlastná jedinečnosť a jedinečnosť iných. 

Obhajovanie vlastného stanoviska 

v konflikte. 

Sebaregulácia. 

Rozhodovanie sa. 

Sebahodnotenie. 

Základné pravidlá kultúrneho správania. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc, 

– komunikovať prijateľným spôsobom   

   pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť 

   pocity,  

– uvedomovať si a uplatňovať vlastnú  

   jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na 

   jedinečnosť iných detí v skupine, 

– obhajovať nenásilne vlastné stanovisko   

   v prípade vzniku konfliktu, 

– prejaviť sebareguláciu v hrách a iných 

   aktivitách 

– konať s ohľadom na seba a druhých, 

– rozhodovať sa pre určitú činnosť, 

– hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych 

   činnostiach, 

– uplatňovať a rešpektovať návyky   

   kultúrneho správania a spoločenských   

    pravidiel 

Poznámka: Deti s narušenou komunikačnou 

schopnosťou sú zaradené do logopedickej 

starostlivosti školského logopéda. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt v komunikácii. 

Počúvanie s porozumením. 

Pasívna a aktívna slovná zásoba. 

Zmysluplnosť rečového prejavu. 

Artikulácia hlások a hláskových skupín. 

Spisovná reč. 

Tvorivosť v rečovom prejave. 

Analyticko-syntetické činnosti so slovami. 

– nadviazať neverbálny a/alebo verbálny   

   kontakt s inými deťmi a dospelými, 

– predstaviť seba a svojho kamaráta,  

– počúvať s porozumením, 

– rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú   

   zásobu, 

– uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom  

   na obsahový kontext (zmysluplne rozprávať 

   o svojich pocitoch, zážitkoch, dojmoch),  

– vedieť sluchom rozlišovať jednotlivé hlásky 

   v slove, ich kvalitu a lokalizáciu, 

– vyslovovať správne a zreteľne všetky   

    hlásky a hláskové skupiny, 

– uplatňovať spisovnú podobu materinského 

   jazyka, 

– používať synonymá, antonymá a    

   homonymá, vytvárať rýmy,  

– uplatňovať schopnosť analyticko-  

   syntetických hier a činností so slovami  
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D.2.2   Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu: ĽUDIA 
 

 

Perceptuálno-motorická oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

Pravidlá a spolupráca v hudobno-

pohybových hrách. 

Súlad pohybu, hudby a textu hry. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– dodržať pravidlá hudobno-pohybových    

   hier, 

– uplatňovať spoluprácu v skupinovej   

   hudobno-pohybovej alebo hudobno-  

   dramatickej hre vo dvojici, 

– zladiť pohybovú a hudobnú stránku   

   v hudobno-pohybovej hre, 

– stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť  

   hry 

 

Kognitívna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

 

 

Ľudské činnosti a ich umelecké stvárnenie. 

Význam práce. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– poznať, prípadne slovne opísať a umelecky 

   stvárniť rozmanité ľudské činnosti, 

– poznať a v hrách napodobniť prácu    

   rodičov, 

– pochopiť význam práce na základe    

   rozmanitých pracovných činností, 

– riešiť interaktívne úlohy v detských    

   edukačných programoch 

Poznámka: cieľ sa plní za predpokladu, ak sú 

v materskej škole vytvorené vhodné 

podmienky 

 

 

 

Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných 

produktoch. 

– priradiť, rozoznať a pomenovať farby na   

   obklopujúcich reáliách, 

– uplatňovať individuálne farebné videnie, 

– uplatňovať na základe vlastného    

   pozorovania farebnú rozmanitosť vo  

   výtvarných, pracovných i technických    

   produktoch 

 

Dopravné prostriedky. 

– poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné 

   prostriedky podľa miesta pohybu (zem,  

   voda, vzduch) 

 

 

Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie 

predmetov podľa určitých kritérií.. 

Číselný rad. 

Základné počtové úkony v číselnom rade od 

1 do 10. 

– priradiť, triediť a usporiadať predmety  

   podľa určitých kritérií (farba, tvar,  

   veľkosť), 

– určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo  

   prvkov v skupine, 

– počítať minimálne od 1 do 10, 

– priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu 
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Rovinné (kruh, trojuholník, štvorec 

a obdĺžnik) a priestorové geometrické tvary 

(guľa, kocka, kváder, valec). 

Plošná a priestorová tvorivosť. 

   predmetov od 1 do 10, 

– vykonávať jednoduché operácie v číselnom 

   rade od 1 do 10 (v spojitosti s     

  manipuláciou s predmetmi alebo hračkami), 

– poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť 

   niektoré rovinné geometrické tvary, 

– poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť  

   niektoré priestorové geometrické tvary, 

– zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, 

   paličiek alebo geometrických tvarov    

   obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy  

   a slovných inštrukcií,  

 

 

 

 

 

 

Počúvanie s porozumením. 

Neslovné reakcie (pohyby, gestá, mimika). 

Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom – 

slovenskom jazyku 

Spisovná podoba jazyka. 

– počúvať s porozumením, 

– reagovať neslovne na otázky a pokyny, 

– reagovať slovne na jednoduché otázky 

   jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou   

   alebo jednoduchou frázou, 

– používať spisovnú podobu slovenského   

   jazyka 

– komunikovať jednoduchými vetnými 

   konštrukciami v štátnom – slovenskom   

   jazyku 

Poznámka: komunikácia v štátnom jazyku sa 

vzťahuje na deti navštevujúce materské školy 

s iným vyučovacím jazykom a na deti iných 

národností (vrátane cudzincov); komunikácia 

v cudzom jazyku sa vzťahuje na všetky deti 

navštevujúce materské školy, ktorých rodičia 

o to prejavia záujem. 

 

Sociálno-emocionálna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

Orientácia v emóciách iných osôb. 

Delenie, pomoc, obdarovanie. 

Riešenie konfliktov. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– rozlišovať pozitívne i negatívne emócie   

   druhých osôb, 

– rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť  

   inému, 

– nenásilne riešiť konflikt s iným  

   dieťaťom/deťmi, dohodnúť sa na  

   kompromise, 

– vyjadriť elementárne hodnotiace postoje 

   k správaniu iných 

 

Otvorená komunikácia. 

Akceptácia názorovej odlišnosti 

– komunikovať otvorene bez bariér a   

   predsudkov, 

– prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú  

   odlišnosť, prijateľným spôsobom   

   obhajovať svoje vlastné názory 

 – hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne  
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Rozmanitosť ľudských vlastností. 

Základy empatie. 

   charakterové vlastnosti ľudí na základe  

   reálnych i fiktívnych situácií, 

– zaujať pozitívne a empatické postoje k  

   chorým, osobám so zdravotným   

   postihnutím, starým ľuďom, multikultúrnej  

   a socioekonomickej rozmanitosti ľudstva, 
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D.2.3   Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu: PRÍRODA 
 

 

Perceptuálno-motorická oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

 

Pohyb v prírode. 

Umelá lokomócia. 

Otužovanie. 

Pohyb s rôznymi pomôckami. 

Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti 

(kĺzanie, bobovanie, hry s vodou, atď.). 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh,  

   ľad, voda) bez strachu a zábran, 

– otužovať sa prostredníctvom vody, snehu,   

   vetra, slnka, 

– modifikovať pohyb v zmenených   

   podmienkach alebo v problémových   

   situáciách, 

– pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi 

   prírodnými alebo umelými prekážkami, 

– využívať na pohyb rôzne pomôcky, 

– zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne 

   pohybové zručnosti a schopnosti, 

– zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho 

   prírodného okolia 

 

Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť 

– prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri 

   vytváraní produktov z prírodnín   

   prostredníctvom využitia rôznych    

   pracovných a výtvarných techník 

 

Kognitívna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

Ročné obdobia. 

Rastlinná a živočíšna ríša. 

Význam prírodného prostredia 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– rozlíšiť podľa typických znakov ročné 

   obdobia, 

– určiť niektoré spojitosti medzi rastlinnou 

   a živočíšnou ríšou, 

– poznať a zdôvodniť význam prírodného  

   prostredia na základe pozorovania   

   a zážitkov z prírody 

 

 

 

Zvieratá a živočíchy. 

Domáce zvieratá. 

– poznať, rozlíšiť a určiť na základe   

   priameho alebo sprostredkovaného  

   pozorovania niektoré domáce, lesné a  

   exotické zvieratá, vtáky a voľne 

   žijúce živočíchy, 

– poznávať a zdôvodniť úžitok niektorých 

   domácich zvierat, 

– zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši, 

– poznať nebezpečenstvo vyplývajúce   

   z dotýkania sa neznámych zvierat 

 

Kvety. 

– poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety, 

– poznávať, uvedomiť si a vedieť zdôvodniť   



Špeciálna materská škola Jána Vojtaššáka internátna 

 

 

 88 

Starostlivosť o rastliny. 

Stromy a kríky. 

Huby. 

   význam starostlivosti o rastliny, 

– poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky 

   a zdôvodniť ich odlišnosť, 

– vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé 

 

 

 

 

Živá a neživá príroda. 

Počasie. 

Elementárne predstavy o zemi. 

Elementárne predstavy o slnku. 

Elementárne predstavy o mesiaci 

a hviezdach. 

– poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej   

   prírody, 

– poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy 

   ovplyvnené počasím, 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami vlastné predstavy o zemi    

   získané pozorovaním a z rôznych médií, 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami predstavy o slnku získané 

   pozorovaním a z rôznych médií, 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami predstavy o mesiaci 

   a hviezdach získané pozorovaním a z   

   rôznych médií 

 

Sociálno-emocionálna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

 

 

Krásy prírody. 

Hodnotenie prírodného prostredia. 

Ochranárske postoje k prírode. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro 

   a jedinečnosť, 

– hodnotiť prírodné prostredie, 

– prejaviť vzťah a ochranárske postoje 

   k prírodnému prostrediu a stvárniť ich 

   prostredníctvom rôznych umeleckých 

   výrazových prostriedkov, 

– prakticky uplatniť návyky starostlivosti 

   o prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať    

   lístie, atď.), 

– vyjadrovať (rozprávať) pocity, zážitky,   

   dojmy zo starostlivosti o prírodu a zobraziť  

   ich 
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D.2.4   Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu: KULTÚRA 
 

 

Perceptuálno-motorická oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

Rytmizácia hrou na telo pri postojoch, 

chôdzi, behu. 

Reakcie na zmenu tempa hudby. 

Pohybové stvárnenie charakteru hudby. 

Tanec a pohybová improvizácia 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4, 3/4 

   takt pri rôznych postojoch, chôdzi, behu, 

– pohotovo reagovať na zmenu tempa  

   hudobného sprievodu, 

– vyjadriť náladu piesne a hudby  

   prirodzeným kultivovaným pohybom, 

– uplatňovať tanečné prvky (cvalové   

   poskoky, poskočný krok, otočky, úklony), 

– uplatňovať získané schopnosti v pohybovej 

   improvizácii podľa hudby 

 

Kognitívna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

Hračky a predmety 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov 

   vo svojom okolí, 

– vnímať a rozoznať, že hračky a predmety   

   sú z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny   

   povrch, tvar, farbu, veľkosť.... 

 

 

Časové vzťahy. 

– orientovať sa v časových vzťahoch jedného 

   dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi 

   činnosťami a prostredníctvom rozlišovania 

   podstatných znakov, 

– rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz, dnes,   

   čo bolo, včera, čo bude, zajtra 

 

 

Bydlisko. 

Mestá a obce. 

Moja rodná vlasť 

– pomenovať miesto svojho bydliska,  

– vymenovať niektoré názvy ďalších miest a  

   obcí, 

– vedieť, že naša vlasť je Slovenská   

   republika, 

– vedieť, že hlavným mestom je Bratislava, 

– poznať niektoré miestne a štátne symboly 

 

 

Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy. 

Umelecké stvárnenie prežívania sviatkov 

– zapojiť sa aktívne do prípravy osláv   

   sviatkov a spoločenských udalostí vrátane 

   udržiavania ľudových tradícií, 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z    

   osláv sviatkov 

 

 

Rozmanitosť sveta. 

– overiť si z detských encyklopédií a iných  

   médií, že svet je rozmanitý (pozostáva aj  

   z oceánov morí, riek, pohorí, 
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Umelecké stvárnenie dojmov z pozorovania 

sveta. 

   lesov,pralesov, zvieracej ríše, atď.), 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami pocity, dojmy z pozorovania  

   sveta, príp. zážitky z návštevy zahraničia 

 

 

 

Sociálno-emocionálna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

Emocionalita v hre. 

Sociabilita v hre. 

Rôznorodosť hier. 

Tvorivosť v hre. 

Plánovanie, realizácia a hodnotenie hry. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– prejavovať radosť z hry, 

– postupne sa zapojiť do hry: vo dvojici    

   menšej skupine, väčšej skupine a vedieť  

   spolupracovať v nej, 

– chápať rôznorodosť hier, 

– začať, rozvíjať a dokončiť hru, 

– uplatňovať tvorivosť v hre, 

– plánovať, realizovať a hodnotiť hru 

 

 

 

 

Rytmizácia riekaniek a piesní. 

Spev piesní. 

Vyjadrenie charakteru piesne na detských 

hudobných nástrojoch a dramatickými 

výrazovými prostriedkami. 

Hudobná tvorivosť. 

Počúvanie piesní a hudby. 

Umelecké stvárnenie pocitov z počúvania 

hudby. 

– rytmizovať ľudové riekanky a detské    

   ľudové a umelé piesne hrou na tele alebo 

   prostredníctvom Orffovho inštrumentária, 

– spievať v rozsahu kvinty (c1 – g1) – sexty 

  (relatívne intonačne čisto), v prípade    

   hudobného nadania aj v rozsahu oktávy (c1 

– c2) s radosťou a primerane charakteru   

   detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou   

   tematikou, 

– vyjadriť charakter piesne hrou na detských 

   hudobných nástrojoch, 

– stvárniť detské piesne dramatickými    

   výrazovými prostriedkami, 

– počúvať detské hudobné skladby s citovým 

   zaangažovaním, 

– stvárniť pocity z počúvania hudby aj inými 

   umeleckými výrazovými prostriedkami 

   (výtvarnými, dramatickými, atď.), 

– použiť v hrách riekanky, vyčítanky    

   s rôznou tematikou,  

 

 

 

 

 

 

 

Experimentovanie s farbami. 

Výtvarná tvorivosť. 

Kreslenie, maľovanie, modelovanie. 

Výtvarné techniky. 

– experimentovať s vlastnosťami farieb 

   a uplatňovať ich tvorivé variácie, 

– pokryť celú plochu rozmanitými farbami, 

– kresliť, maľovať, modelovať v rôznych    

   polohách (ľah, kľak, stoj, sed), 

– kresliť, maľovať, modelovať podľa  

   predlohy a vlastnej fantázie a na tému, 

– kresliť, maľovať, modelovať rôznymi 

   technikami, tvorivo a s použitím rôzneho 

   materiálu, 

– kresliť, maľovať, modelovať, plošne   
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Plošné a priestorové výtvarné stvárňovanie. 

Kompozičné celky. 

Hodnotiace postoje k umeleckým dielam 

   a priestorovo zobrazovať ľudskú a   

   zvieraciu postavu, 

– používať rôzne výtvarné techniky, 

– tvoriť s využitím fantázie, alebo na základe 

   vizuálnej predlohy kompozičné celky, 

– vnímať a pozorovať krásu umeleckých diel, 

– hodnotiť postupne umelecké diela, 

   architektonické riešenia významných 

   budov 

 

 

 

 

Knihy, písmená a číslice. 

Detská, ľudová a autorská poézia a próza. 

Prednes literárnych útvarov. 

Voľná reprodukcia literárnych textov. 

Literárno-dramatická tvorivosť. 

Umelecké stvárnenie obsahu literárnych 

a dramatických diel. 

„Čítanie“ a „písanie“ jednoduchého 

príbehu. 

– prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, 

   orientovať sa v knihách,  

– počúvať s porozumením a citovým 

   zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú 

   poéziu, rozprávky a príbehy,  

– vnímať s citovým zaangažovaním bábkové 

   divadlo a iné detské divadlo (činohru,    

   spevohru), 

– zapamätať si a prednášať krátke literárne   

   útvary, napr. riekanky, hádanky, vyčítanky, 

   krátke detské básne, atď.,  

– reprodukovať voľne ľudové a autorské    

   rozprávky a príbehy,  

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami (výtvarne, hudobne, 

   dramaticky, hudobno-dramaticky) pocity   

   a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla, 

– „čítať“ kreslený príbeh a obrázkový seriál, 

– „písať“ obrázkový list 
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Vzdelávací program pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

sa uplatňuje pri vzdelávaní detí v materskej škole podľa § 94 ods.1 písm. a) a b) zákona č. 

245/2008 Z. z., t. j. v špeciálnych materských školách - v triedach pre deti s autizmom alebo 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, v špeciálnych triedach pre deti s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami materských škôl bežného typu, alebo pri 

ich individuálnom začlenení 

 

 

Charakteristika postihnutia 
Do skupiny pervazívnych vývinových porúch sú zahrnuté tieto diagnostické kategórie: 

detský autizmus (F84.0), atypický autizmus (F84.1), Rettov syndróm (F84.2), iná 

dezintegratívna porucha v detstve (F84.3), hyperaktívna porucha spojená s mentálnou 

retardáciou a stereotypnými pohybmi (F84.4), Aspergerov syndróm (F84.5), iné pervazívne 

vývinové poruchy (F84.6), nešpecifikovaná pervazívna vývinová porucha (F84.9). MKCH – 

10 (1992). 

 

Špecifiká výchovy a vzdelávania 
Deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami sa vzdelávajú 

podľa individuálneho výchovno- vzdelávacieho programu. 

– Obsah a špecifické ciele vzdelávania sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam každého 

dieťaťa. 

Dieťa s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou poruchou môže byť vzdelávané 

a) v špeciálnej materskej škole pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami, 

b) v špeciálnej triede pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

materskej školy, 

c) v triede materskej školy spolu s inými deťmi, t. j. v školskej integrácii (podľa § 94 ods. 1 

písm. b) bod 2 zákona č. 245/2008 Z. z). 

Špeciálnu materskú školu pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami možno zriadiť pre najmenej desať detí; zrušiť ju možno ak klesne počet detí pod 

osem. V odôvodnených prípadoch, najmä z dôvodu dostupnosti, ju možno so súhlasom 

zriaďovateľa ponechať zriadenú aj s menším počtom detí, najmenej však s počtom štyri. 

Vnútorne sa člení na triedy, do ktorých sa spravidla zaraďujú deti rovnakého veku. Trieda pre 

deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami v materskej škole sa 

zriaďuje najmenej pre štyri deti, čo je zároveň aj najvyšším počtom detí v tejto triede (§ 5 ods. 

1 písm. f) vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách). Riaditeľ školy môže 

povoliť prekročenie najvyššieho počtu detí v triede najviac o dvoch. 

 

 

 

 

 

 

E      Školský vzdelávací program pre deti s autizmom alebo 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 
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3. Sociálne (interpersonálne) 

kompetencie 

 

 

– správa sa podľa naučených stereotypov, 

– hrá sa vo dvojici, 

– nadväzuje očný kontakt 

 

 

 

 

 

4. Komunikatívne 

kompetencie 

 

 

– vyjadruje svoje potreby slovne alebo pomocou  

   augmentatívnej a/alebo alternatívnej komunikácie  

  (podporné a náhradné spôsoby komunikácie), 

– chápe jednoduché požiadavky dospelých, 

– reprodukuje oznamy, texty 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Psychomotorické 

kompetencie 

 

 

Dieťa na konci predprimárneho vzdelávania, v závislosti 

od stupňa a charakteru svojho postihnutia: 

– používa v činnosti všetky zmysly, 

– ovláda pohybový aparát a telesné funkcie, 

– prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa, 

– ovláda základné lokomočné pohyby, 

– využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných 

   a umelých prekážok, 

 

 

2.Osobnostné 

(intrapersonálne) 

kompetencie 

 

– uvedomuje si vlastnú identitu (v závislosti od stupňa a 

  charakteru svojho postihnutia), 

– vyjadruje svoje pocity, 

– vyjadruje svoje potreby 

E.1     Kompetencie dieťaťa s autizmom alebo inými 

pervazívnymi  vývinovými poruchami  predškolského veku 
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5. Kognitívne kompetencie 

 

 

– rieši s pomocou učiteľa problémy v osobnej    

   a spoločenskej rovine, 

– rieši jednoduché problémové úlohy, 

– poznáva účel predmetov, 

– manipuluje s nimi podľa ich účelu, 

– prejavuje svoje postoje, 

– poznáva čo sa mu páči/nepáči, čo je správne/nesprávne,    

   čo je dobré/zlé na veciach, osobách, 

– objavuje a nachádza funkčnosť vecí 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Informačné kompetencie 

 

 

– využíva rôzne zdroje získavania informácií   

   prostredníctvom sledovania: iných osôb, z detských kníh, 

   časopisov, informačno-komunikačných technológií, z  

   rôznych médií) 

 

 

 

Deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami v predprimárnom 

vzdelávaní nepostupujú podľa vzdelávacích štandardov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Učebné kompetencie 

 

 

– využíva naučené pojmy, znaky a symboly, 

– pozoruje, 

– kladie otázky, 

– učí pod učiteľovým vedením, 

– uplatňuje organizovanú štruktúru miesta, času, postupu 

   činnosti, 

– prejavuje aktivitu v individuálnom učení, 

– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, 

– zvláda základy učenia sa pod vedením učiteľa, 

– naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými    

   pomôckami, 

– sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú    

   riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť 
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E.2.1   Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu: JA SOM 

 
 

 

Perceptuálno-motorická oblasť 

 Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

 

 

 

Svalové napätie a dýchanie. 

Uplatnenie laterality v pohybe. 

Hrubá motorika. 

Rovnováha. 

Orientácia v priestore. 

Základné lokomočné pohyby (chôdza, beh, 

skok, lezenie, hádzanie a chytanie). 

Základné polohy, postoje a pohyby (stoj, 

sed, ľah, kľak, atď.). 

Manipulácia s náčiním. 

Pohyb na náradí. 

Pravidlá, rešpektovanie a spolupráca. 

Pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– kontrolovať pri pohybe svalové napätie a 

   dýchanie, 

– prejaviť v rôznych pohybových činnostiach 

   vlastnú lateralitu, 

– vedieť udržať rovnováhu, 

– orientovať sa v priestore (vo vzťahu    

   k vlastnej osobe), ovládať základné  

   lokomočné pohyby, 

– zaujať rôzne postavenia podľa pokynov, 

– poznať názvy základných polôh, postojov a 

   pohybov, 

– napodobňovať pohyb v rôznych    

   podmienkach (s náčiním, na náradí),  

   pohybovať sa okolo osi vlastného tela  

   (obraty, kotúle), 

– manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním 

   (rukami, nohami, kolenami, hlavou,    

   zdvíhať, nosiť, podávať, gúľať,    

   pohadzovať, odrážať, kopať, driblovať,  

   balansovať), 

– dodržiavať zvolené pravidlá,   

   spolupracovať, rešpektovať ostatných, 

– zaujať adekvátne postoje k pohybu    

   a športovým aktivitám 

 

 

 

Pracovné návyky. 

- zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať  

  sa, obúvať sa, umývať sa, čistiť si zuby atď.) 

   a návyky správneho stolovania (jesť s  

   príborom, udržiavať čistotu pri jedle, atď.), 

– zachovať v pracovných a technických 

   činnostiach návyky poriadku a čistoty  

   (upratať po sebe, dávať si pozor na odev, 

   atď.) 

E.2     Charakteristika tematických okruhov 
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Jemná motorika. 

Práca s rôznym materiálom. 

Pracovné techniky. 

Technická tvorivosť. 

Elementárne základy práce s počítačom 

– zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, 

   vrátane odpadového, rôznymi technikami 

   (strihať, lepiť, tvarovať materiál atď.), 

   uplatňovať pri tom technickú tvorivosť, 

– zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc 

   z rôzneho materiálu postupne od väčších  

   dielcov až po drobné dieliky podľa vlastnej   

   fantázie a podľa predlohy, 

– zvládnuť na základe primeraných inštrukcií 

   dospelého, na elementárnej úrovni prácu 

   s počítačom – pracovať s detskými 

   edukačnými programami 

Poznámka: cieľ sa plní za predpokladu, ak sú 

v materskej škole vytvorené vhodné 

podmienky 

 

 

 

 

 

Vizuomotorika. 

Grafomotorika. 

Základné grafické tvary. 

– sedieť správne a dodržiavať sklon papiera  

   pri kreslení na stole, 

– využívať koordináciu zraku a ruky, 

– kresliť veľkými grafickými pohybmi, 

– kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo, 

– držať správne grafický materiál a používať 

   primeranú intenzitu tlaku na podložku pri 

   používaní rôznych techník, 

– znázorňovať graficky motivovaný pohyb 

   vychádzajúci z ramenného kĺbu (kývanie, 

   mletie, hojdanie, navíjanie), zápästia   

   (vertikálne línie, horizontálne línie, krivky,  

   slučky) a pohybu dlane a prstov (horný a  

   dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá 

   osmička, fiktívne písmo) 

 

Kognitívna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa. 

Rodina a jej členovia. 

Postoje k členom rodiny. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– predstaviť sa menom i priezviskom, 

   (slovne, alebo s použitím alternatívnej  

   a/alebo augmentatívnej komunikácie), 

– rozlíšiť a pomenovať členov rodiny, 

– zaujať postoj k členom rodiny, vrátane 

  novonarodeného člena rodiny, a vyjadriť ho 

   prostredníctvom rôznych umeleckých 

   výrazových prostriedkov 

 

 

Orientácia v bezprostrednom okolí domova 

a špeciálnej materskej školy. 

Postoje k domovu 

– orientovať sa v tesnej blízkosti domova a   

    špeciálnej materskej školy, 

– rozlíšiť dominanty svojho bydliska, 

– zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť   

   ho prostredníctvom rôznych umeleckých 

   výrazových prostriedkov 
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Ľudské telo. 

Umelecké stvárnenie ľudskej postavy. 

– určiť na základe viaczmyslového vnímania  

   časti tela a jednoduchým spôsobom opísať  

   ich funkciu (slovne, alebo s použitím  

   alternatívnej a/alebo augmentatívnej  

   komunikácie), 

– vnímať a určiť viacerými zmyslami  

   niektoré životne dôležité orgány (srdce,  

   pľúca, mozog, atď.), 

– prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu 

   a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych 

   umeleckých výrazových prostriedkov, 

– aplikovať poznatky o svojom tele pri 

   zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy 

   (s uplatnením rôznych výtvarných   

   a pracovných techník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotný stav, postoje k zdraviu. 

Zásady ochrany vlastného zdravia. 

Riešenie krízových situácií ohrozujúcich 

zdravie. 

Ochrana proti drogám. 

Možnosti poškodenia zdravia. 

Zdravé potraviny 

– rozlíšiť a jednoduchým spôsobom   

   intuitívne opísať stav zdravia a stav  

   choroby, (slovne, alebo s použitím  

   alternatívnej a/alebo augmentatívnej  

   komunikácie), 

– dodržať zásady ochrany zdravia (s   

   pomocou dospelých), 

– zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu 

   i k zdraviu iných a vyjadriť ich    

   prostredníctvom rôznych umeleckých  

   výrazových prostriedkov, 

– privolať pomoc dospelého v krízových 

   situáciách, v ktorých je ohrozené jeho  

   zdravie, s použitím alternatívnej a/alebo  

   augmentatívnej komunikácie), 

– uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu 

   s neznámymi osobami (odmietnuť sladkosti 

   od neznámych osôb, vnímať to ako   

   nebezpečenstvo ohrozenia zdravia), 

– rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva 

   a poškodenia zdravia pri zakázanej    

   manipulácii s niektorými predmetmi, napr. 

   s ostrými predmetmi, zápalkami, liekmi,  

   chemikáliami, čistiacimi prostriedkami,  

   elektrospotrebičmi, ale aj neznámymi  

   prírodninami, 

– poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé 

   potraviny 

 

 

Bezpečnosť cestnej premávky. 

– dodržiavanie pravidiel cestnej premávky 

   vzhľadom na bezpečnosť, 

– poznať základné dopravné značky, riadiť sa 

   podľa nich, 

– prechádzať bezpečne cez cestu pod    

   vedením starších osôb 
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Sociálno-emocionálna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikácia emócií. 

Vlastná jedinečnosť a jedinečnosť iných. 

Obhajovanie vlastného stanoviska 

v konflikte. 

Sebaregulácia. 

Rozhodovanie sa. 

Sebahodnotenie. 

Základné pravidlá kultúrneho správania. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc, 

   (slovne, alebo s použitím alternatívnej   

   a/alebo augmentatívnej komunikácie), 

– komunikovať prijateľným spôsobom  

   pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť 

   pocity, (slovne, alebo s použitím   

   alternatívnej a/alebo augmentatívnej  

   komunikácie), 

– uvedomovať si a uplatňovať vlastnú  

   jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom 

na 

   jedinečnosť iných detí v skupine, 

– obhajovať nenásilne vlastné stanovisko  

   v prípade vzniku konfliktu, 

– prejaviť sebareguláciu v hrách a iných   

   aktivitách 

– konať s ohľadom na seba a druhých, 

– rozhodovať sa pre určitú činnosť, 

– hodnotiť svoje vlastné schopnosti v 

rôznych 

   činnostiach, 

– uplatňovať a rešpektovať návyky  

   kultúrneho správania a spoločenských   

   pravidiel 

 

 

 

 

 

 

Kontakt v komunikácii. 

Počúvanie s porozumením. 

Pasívna a aktívna slovná zásoba. 

Zmysluplnosť rečového prejavu. 

Artikulácia hlások a hláskových skupín. 

Spisovná reč. 

Tvorivosť v rečovom prejave. 

Analyticko-syntetické činnosti so slovami. 

– nadviazať neverbálny a/alebo verbálny   

   kontakt s inými deťmi a dospelými, 

– predstaviť seba a svojho kamaráta, (slovne,   

   alebo s použitím alternatívnej a/alebo  

   augmentatívnej komunikácie), 

– počúvať s porozumením, 

– rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú 

  zásobu, (verbálnu i neverbálnu –

alternatívnu 

   a/ alebo augmentatívnu), 

– uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom   

   na obsahový kontext (zmysluplne 

rozprávať 

   o svojich pocitoch, zážitkoch, dojmoch),   

   (slovne, alebo s použitím alternatívnej  

   a/alebo augmentatívnej komunikácie), 

– vedieť sluchom rozlišovať jednotlivé 

hlásky 

   v slove, ich kvalitu a lokalizáciu, 

– vyslovovať správne a zreteľne všetky   

   hlásky a hláskové skupiny, 

– uplatňovať spisovnú podobu materinského 
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   jazyka, 

– používať synonymá, antonymá a    

   homonymá, vytvárať rýmy, (len pokiaľ to  

   nepodporuje echolalické prejavy dieťaťa), 

– uplatňovať schopnosť analyticko-   

   syntetických hier a činností so slovami (len 

   pokiaľ to nepodporuje echolalické a  

   stereotypné verbálne prejavy dieťaťa) 
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E.2.2   Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu: ĽUDIA 
 

 

Perceptuálno-motorická oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

Pravidlá a spolupráca v hudobno-

pohybových hrách. 

Súlad pohybu, hudby a textu hry. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– dodržať pravidlá hudobno-pohybových 

   hier, 

– uplatňovať spoluprácu v hudobno-  

   pohybovej alebo hudobno-dramatickej hre  

   vo dvojici, prípadne v malej skupine, 

– zladiť pohybovú a hudobnú stránku  

   v hudobno-pohybovej hre, 

– stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť  

   hry 

 

Kognitívna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

 

 

Ľudské činnosti a ich umelecké stvárnenie. 

Význam práce. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– poznať, prípadne slovne opísať a umelecky 

   stvárniť rozmanité ľudské činnosti, 

– poznať a v hrách napodobniť prácu    

   rodičov, 

– pochopiť význam práce na základe   

   rozmanitých pracovných činností, 

– riešiť interaktívne úlohy v detských  

   edukačných programoch 

Poznámka: cieľ sa plní za predpokladu, ak sú 

v materskej škole vytvorené vhodné 

podmienky 

 

 

 

Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných 

produktoch. 

– priradiť, rozoznať a pomenovať, resp.   

   priradiť pomenovanie farieb na  

   obklopujúcich reáliách, 

– uplatňovať individuálne farebné videnie, 

– uplatňovať na základe vlastného  

   pozorovania farebnú rozmanitosť vo  

   výtvarných, pracovných i technických  

   produktoch 

 

Dopravné prostriedky. 

– poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné 

   prostriedky podľa miesta pohybu (zem,   

   voda, vzduch) 

 

 

 

 

 

Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie 

– priradiť, triediť a usporiadať predmety   

   podľa určitých kritérií (farba, tvar,   

   veľkosť), 

– určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo  

   prvkov v skupine, 

– počítať minimálne od 1 do 10, 
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predmetov podľa určitých kritérií.. 

Číselný rad. 

Základné počtové úkony v číselnom rade od 

1 do 10. 

Rovinné (kruh, trojuholník, štvorec 

a obdĺžnik) a priestorové geometrické tvary 

(guľa, kocka, kváder, valec). 

Plošná a priestorová tvorivosť. 

– priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu 

   predmetov od 1 do 10, 

– vykonávať jednoduché operácie v číselnom 

   rade od 1 do 10 (v spojitosti s    

   manipuláciou s predmetmi alebo   

   hračkami), 

– poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť  

   niektoré rovinné geometrické tvary, 

– poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť   

  niektoré priestorové geometrické tvary, 

– zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, 

   paličiek alebo geometrických tvarov 

   obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy  

   a primeraných inštrukcií, resp. vizuálnych  

   schém 

 

Počúvanie s porozumením. 

Neslovné reakcie (pohyby, gestá, mimika). 

Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom – 

slovenskom jazyku 

Spisovná podoba jazyka. 

– počúvať s porozumením, 

– reagovať neslovne na otázky a pokyny, 

– reagovať slovne na jednoduché otázky 

   jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou   

   alebo jednoduchou frázou, 

– používať spisovnú podobu slovenského   

   jazyka 

 

Sociálno-emocionálna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

Orientácia v emóciách iných osôb. 

Delenie, pomoc, obdarovanie. 

Riešenie konfliktov. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– rozlišovať pozitívne i negatívne emócie 

   druhých osôb, 

– rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť 

   inému, 

– nenásilne riešiť konflikt s iným  

   dieťaťom/deťmi, 

– vyjadriť elementárne hodnotiace postoje 

   k správaniu iných 

 

Otvorená komunikácia. 

Akceptácia názorovej odlišnosti 

– komunikovať otvorene bez bariér a 

   predsudkov, 

– prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú 

   odlišnosť, prijateľným spôsobom  

   obhajovať svoje vlastné názory 

 

Rozmanitosť ľudských vlastností. 

Základy empatie. 

– hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne  

   charakterové vlastnosti ľudí v reálnych  

   situáciách, 

– zaujať pozitívne a empatické postoje k   

   chorým, osobám so zdravotným    

   postihnutím, starým ľuďom 

 

 

 



Špeciálna materská škola Jána Vojtaššáka internátna 

 

 

 102 

E.2.3   Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu: PRÍRODA 
 

 

Perceptuálno-motorická oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

 

Pohyb v prírode. 

Umelá lokomócia. 

Otužovanie. 

Pohyb s rôznymi pomôckami. 

Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti 

(kĺzanie, bobovanie, hry s vodou, atď.). 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh,   

   ľad, voda) bez strachu a zábran, 

– otužovať sa prostredníctvom vody, snehu,   

   vetra, slnka, 

– modifikovať pohyb v zmenených  

   podmienkach alebo v problémových  

   situáciách, 

– pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi 

   prírodnými alebo umelými prekážkami, 

– využívať na pohyb rôzne pomôcky, 

– zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne 

   pohybové zručnosti a schopnosti, 

– zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho 

   prírodného okolia 

 

Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť 

– prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri 

   vytváraní produktov z prírodnín  

   prostredníctvom využitia rôznych    

   pracovných a výtvarných techník 

 

Kognitívna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

Ročné obdobia. 

Rastlinná a živočíšna ríša. 

Význam prírodného prostredia 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– rozlíšiť podľa typických znakov ročné    

   obdobia, 

– určiť niektoré spojitosti medzi rastlinnou 

   a živočíšnou ríšou, 

– poznať význam prírodného prostredia na  

   základe pozorovania a zážitkov z prírody 

 

 

 

 

Zvieratá a živočíchy. 

Domáce zvieratá. 

– poznať, rozlíšiť a určiť na základe 

   priameho alebo sprostredkovaného  

   pozorovania niektoré domáce, lesné a  

   exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce 

   živočíchy, 

– poznávať úžitok niektorých domácich  

   zvierat, 

– zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši, 

– poznať nebezpečenstvo vyplývajúce   

   z dotýkania sa neznámych zvierat 

 

Kvety. 

Starostlivosť o rastliny. 

– poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety, 

– poznávať význam starostlivosti o rastliny, 

– poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky 



Špeciálna materská škola Jána Vojtaššáka internátna 

 

 

 103 

Stromy a kríky. 

Huby. 

   a zdôvodniť ich odlišnosť, 

– vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé 

 

 

 

Živá a neživá príroda. 

Počasie. 

Elementárne predstavy o zemi. 

Elementárne predstavy o slnku. 

Elementárne predstavy o mesiaci 

a hviezdach. 

– poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej  

   prírody, 

– poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy 

   ovplyvnené počasím, 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami vlastné predstavy o zemi  

   získané pozorovaním a z rôznych médií, 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami predstavy o slnku získané 

   pozorovaním a z rôznych médií, 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami predstavy o mesiaci    

   a hviezdach získané pozorovaním a z  

   rôznych médií 

 

Sociálno-emocionálna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

 

Krásy prírody. 

Hodnotenie prírodného prostredia. 

Ochranárske postoje k prírode. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro 

   a jedinečnosť, 

– hodnotiť prírodné prostredie, 

– prejaviť vzťah a ochranárske postoje 

   k prírodnému prostrediu a stvárniť ich 

   prostredníctvom rôznych umeleckých 

   výrazových prostriedkov, 

– prakticky uplatniť návyky starostlivosti 

   o prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať  

   lístie, atď.), 

– vyjadrovať pocity, zážitky, dojmy 

   zo starostlivosti o prírodu a zobraziť ich 
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E.2.4   Obsah a špecifické ciele v tematickom okruhu: KULTÚRA 
 

Perceptuálno-motorická oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

Rytmizácia hrou na telo pri postojoch, 

chôdzi, behu. 

Reakcie na zmenu tempa hudby. 

Pohybové stvárnenie charakteru hudby. 

Tanec a pohybová improvizácia 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4, 3/4 

   takt pri rôznych postojoch, chôdzi, behu, 

– pohotovo reagovať na zmenu tempa  

   hudobného sprievodu, 

– vyjadriť náladu piesne a hudby   

   prirodzeným kultivovaným pohybom, 

– uplatňovať tanečné prvky (cvalové  

   poskoky, poskočný krok, otočky, úklony), 

– uplatňovať získané schopnosti v pohybovej 

   improvizácii podľa hudby 

 

Kognitívna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

 

Hračky a predmety 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov 

   vo svojom okolí, 

– vnímať a rozoznať, že hračky a predmety   

   sú z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny   

   povrch, tvar, farbu, veľkosť 

 

 

Časové vzťahy. 

– orientovať sa v časových vzťahoch jedného 

   dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi 

   činnosťami a prostredníctvom rozlišovania   

   podstatných znakov, 

– rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz, dnes,  

   čo bolo, včera, čo bude, zajtra 

 

 

 

Bydlisko. 

Mestá a obce. 

Moja rodná vlasť 

– pomenovať miesto svojho bydliska,  

   (slovne, alebo alternatívnou a/alebo 

   augmentatívnou komunikáciou) 

– vymenovať niektoré názvy ďalších miest a  

   obcí, 

– vedieť, že naša vlasť je Slovenská   

   republika, 

– vedieť, že hlavným mestom je Bratislava, 

– poznať niektoré miestne a štátne symboly 

 

Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy. 

Umelecké stvárnenie prežívania sviatkov 

– zapojiť sa aktívne do prípravy osláv   

   sviatkov a spoločenských udalostí vrátane  

   udržiavania ľudových tradícií, 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z   

   osláv sviatkov 

 

 

– overiť si z detských encyklopédií a iných   

   médií, že svet je rozmanitý (pozostáva aj  
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Rozmanitosť sveta. 

Umelecké stvárnenie dojmov z pozorovania 

sveta. 

   z oceánov morí, riek, pohorí, lesov,   

   pralesov, zvieracej ríše, atď.), 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami pocity, dojmy z pozorovania 

   sveta, príp. zážitky z návštevy zahraničia 

 

 

Sociálno-emocionálna oblasť 

Obsah Špecifické ciele 

 

 

Emocionalita v hre. 

Sociabilita v hre. 

Rôznorodosť hier. 

Tvorivosť v hre. 

Plánovanie, realizácia a hodnotenie hry. 

V závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

– prejavovať radosť z hry, 

– postupne sa zapojiť do hry: vo dvojici   

   menšej skupine, väčšej skupine a vedieť  

   spolupracovať v nej, 

– chápať rôznorodosť hier, 

– začať, rozvíjať a dokončiť hru, 

– uplatňovať tvorivosť v hre, 

– plánovať, realizovať a hodnotiť hru 

 

 

 

 

 

Rytmizácia riekaniek a piesní. 

Spev piesní. 

Vyjadrenie charakteru piesne na detských 

hudobných nástrojoch a dramatickými 

výrazovými prostriedkami. 

Hudobná tvorivosť. 

Počúvanie piesní a hudby. 

Umelecké stvárnenie pocitov z počúvania 

hudby. 

– rytmizovať ľudové riekanky a detské  

   ľudové a umelé piesne hrou na tele alebo  

   prostredníctvom Orffovho inštrumentária, 

– spievať v rozsahu kvinty (c1 – g1) – sexty 

   (relatívne intonačne čisto), v prípade   

   hudobného nadania aj v rozsahu oktávy (c1 

– c2) s radosťou a primerane charakteru   

   detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou    

   tematikou, 

– vyjadriť charakter piesne hrou na detských 

   hudobných nástrojoch, 

– stvárniť detské piesne dramatickými   

   výrazovými prostriedkami, 

– počúvať detské hudobné skladby s citovým 

   zaangažovaním, 

– stvárniť pocity z počúvania hudby aj inými 

   umeleckými výrazovými prostriedkami 

   (výtvarnými, dramatickými, atď.), 

– použiť v hrách riekanky, vyčítanky  

   s rôznou tematikou, (v prípade  

   echolalických detí pozor na sklon k  

   verbálnym stereotýpiám 

 

 

 

 

Experimentovanie s farbami. 

Výtvarná tvorivosť. 

Kreslenie, maľovanie, modelovanie. 

Výtvarné techniky. 

Plošné a priestorové výtvarné stvárňovanie. 

– experimentovať s vlastnosťami farieb 

   a uplatňovať ich tvorivé variácie, 

– pokryť celú plochu rozmanitými farbami, 

– kresliť, maľovať, modelovať v rôznych   

   polohách (ľah, kľak, stoj, sed), 

– kresliť, maľovať, modelovať podľa   

   predlohy a vlastnej fantázie a na tému, 

– kresliť, maľovať, modelovať rôznymi 

   technikami, tvorivo a s použitím rôzneho 
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Kompozičné celky. 

Hodnotiace postoje k umeleckým dielam 

   materiálu, 

– kresliť, maľovať, modelovať, plošne   

   a priestorovo zobrazovať ľudskú a  

   zvieraciu postavu, 

– používať rôzne výtvarné techniky, 

– tvoriť s využitím fantázie, alebo na základe 

   vizuálnej predlohy kompozičné celky, 

– vnímať a pozorovať krásu umeleckých diel, 

– hodnotiť postupne umelecké diela, 

   architektonické riešenia významných 

   budov 

 

 

 

 

 

Knihy, písmená a číslice. 

Detská, ľudová a autorská poézia a próza. 

Prednes literárnych útvarov. 

Voľná reprodukcia literárnych textov. 

Literárno-dramatická tvorivosť. 

Umelecké stvárnenie obsahu literárnych 

a dramatických diel. 

„Čítanie“ a „písanie“ jednoduchého 

príbehu. 

– prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, 

   orientovať sa v knihách, (zvážiť v prípade  

   detí so sklonom k hyperlexii), 

– počúvať s porozumením a citovým 

   zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú 

   poéziu, rozprávky a príbehy, (zvážiť u detí  

   so sklonom k vytváraniu verbálnych rutín), 

– vnímať s citovým zaangažovaním bábkové 

   divadlo a iné detské divadlo (činohru,   

   spevohru), 

– zapamätať si a prednášať krátke literárne   

   útvary, napr. riekanky, hádanky, vyčítanky, 

   krátke detské básne, atď., (zvážiť u detí so 

   sklonom k vytváraniu verbálnych rutín), 

– reprodukovať voľne ľudové a autorské   

   rozprávky a príbehy, (zvážiť u detí so  

   sklonom k vytváraniu verbálnych rutín), 

– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

   prostriedkami (výtvarne, hudobne, 

   dramaticky, hudobno-dramaticky) pocity  

   a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla, 

– „čítať“ kreslený príbeh a obrázkový seriál, 

– „písať“ obrázkový list 
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UČEBNÉ OSNOVY  

SEPTEMBER:  VITAJTE  V  NAŠEJ  ŠKÔLKE                      

                             
1. týždeň: Moji noví kamaráti  

 

2. týždeň: Moja, Tvoja rodina 

 

      3. týždeň: Kto sa o nás postará 

 

      4. týždeň: Zebra na ceste, bezpečne ma prevedie       

 

Čiastkový cieľ: Uľahčiť plynulú adaptáciu na zmenené prostredie. 

Charakteristika obsahového celku: Opäť sa začína školský rok, deti sa tešia na svojich 

nových, či starých kamarátov. Prostredníctvom tém sa deti zoznamujú s novými členmi 

triedy, približujú a vytvárajú si v triedach pravidlá. Zoznámia sa navzájom a priblížia si svoje 

rodiny, upevnia si adresy svojho bydliska a v neposlednom rade sa zamerajú na slušné 

správanie. Prakticky si upevňujú slová ako prosím si, ďakujem, pozdravy a prehĺbia si 

poznatky, čo je v ich konaní správne a čo nie. 

 

  
  
  
  

J
A

 S
O

M
 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO 

 

Pravidlá, 

rešpektovanie 

a spolupráca.  

 

Grafomotorika. 

- dodržiavať zvolené pravidlá, 

spolupracovať, rešpektovať     ostatných 

 

 

- držať správne grafický materiál a používať 

primeranú intenzitu tlaku na podložku pri 

hre s bodom 

 

sociálne  

 

 

 

 

psychomotorické 

K 

Meno a priezvisko 

dieťaťa. 

Rodina a jej 

členovia. Postoje 

k členom rodiny. 

Orientácia 

v bezprostrednom 

okolí domova, MŠ. 

 

 

 

 

 

Stvárnenie ľudskej 

postavy. 

 

 

 

- predstaviť sa menom i priezviskom 

- rozlíšiť a pomenovať členov rodiny, zaujať 

k nim postoj a vyjadriť ho prostredníctvom 

rôznych umeleckých výrazových 

prostriedkov 

- orientovať sa v tesnej blízkosti domova a 

materskej školy,   bezpečne pri tom 

prechádzať cez cestu  

 

- aplikovať poznatky o svojom tele pri 

zobrazovaní a vytváraní  ľudskej postavy  

(s uplatnením rôznych výtvarných a 

pracovných  techník) 

komunikatívne 

učebné, sociálne,  

osobnostné                 

 

 

psychomotorické                

     

 

psychomotorické 

učebné  

   

kognitívne, 
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Možnosti 

poškodenia 

zdravia 

- rozlíšiť príčiny možného 

nebezpečenstva a poškodenia zdravia 

pri zakázanej manipulácii s niektorými 

predmetmi, napr. s ostrými predmetmi, 

zápalkami, liekmi, chemikáliami, 

čistiacimi prostriedkami, 

elektrospotrebičmi, 

 

učebné 

komunikatívne 

SEO 

Kontakt 

v komunikácii, 

aktívna slovná 

zásoba. 

Základné pravidlá 

kultúrneho 

správania. 

-  predstaviť seba a svojho kamaráta, 

uplatniť pri tom aktívnu slovnú zásobu 

vzhľadom na obsahový kontext 

- pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc 

komunikatívne 

 

 

 

komunikatívne, 

učebné, 

kognitívne 

 

Ľ
U

D
IA

 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO    

K 

Priraďovanie, 

triedenie, 

usporadúvanie, 

zostavovanie 

podľa kritérií.  

- priradiť, triediť a usporiadať predmety 

podľa určitých kritérií (farba, tvar, 

veľkosť) 

kognitívne, 

učebné 

SEO    
 

P
R

ÍR
O

D
A

 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO    

K 

Význam prírodného 

prostredia.  
 

 

Živá a neživá 

príroda 

-    zdôvodniť význam prírodného prostredia 

na základe pozorovania a zážitkov 

z prírody 

- spoznávať vlastnosti kameňa a piesku 

 

kognitívne 

 

 

učebné 

 

 

SEO    
 

K
U

L
T

Ú
R

A
 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO    

K 

Hračky a predmety. 

 

 

 

 

-    vnímať a rozoznať, že hračky a predmety 

sú z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny 

povrch, tvar, farbu, veľkosť, atď. 

-    orientovať sa v časových vzťahoch 

kognitívne,   

učebné, 

komunikatívne  

 učebné, 
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Časové vzťahy. 

 

 

 

 

Bydlisko. 

jedného dňa v spojení s konkrétnymi 

činnosťami a prostredníctvom 

rozlišovania podstatných znakov   

-    pomenovať miesto svojho bydliska 

 

komunikatívne 

 

informačné,   

komunikatívne 

SEO    

 

Stratégie: 

 kolektívne, skupinové a individuálne formy práce 

 zásada primeranosti, názornosti, uvedomelosti, cieľavedomosti, postupnosti, trvácnosti, 

individuálneho prístupu 

 metódy rozvíjania kognitívnych funkcií (sem zaraďujeme metódy, ktoré sú zamerané na 

zlepšenie jednotlivých kognitívnych funkcií ako vnímanie, pamäť, myslenie a pozornosť) 

 slovné metódy - rozhovor, rozprávanie na dané témy, čítanie rozprávok a príbehov 

o deťoch, spievanie a recitovanie s tematikou začiatku nového školského roka 

 názorné metódy - vychádzky spojené s orientáciou v blízkom okolí a pozorovaním 

prírody, sledovanie príbehov z DVD  

 metóda praktickej činnosti: námetové, konštruktívne, dramatické, didaktické, pohybové 

hry, manipulácia s rôznym materiálom, výtvarné a pracovné činnosti, kreslenie, 

maľovanie, modelovanie ľudských postáv, zbieranie zaujímavých prírodnín na 

vychádzkach, konštruovať v pieskovisku (umelý pisok) 

 metóda práce s informačnými fondmi: práca s PC,  IKT  

 motivačné metódy - motivácia činnosťou, motivácia hodnotením 

 aktivizujúce metódy - situačné a inscenačné metódy, problémové učenie, projektové 

učenie, heuristiky, DITOR, reflexívne, 

 metódy socio-emocionálnej výchovy – pravidlá života v triede, riešenie konfliktu 

 

Učebné zdroje: 

 obrázkový materiál na tému denný poriadok, príroda 

 pracovné listy a omaľovanky na dané témy 

 pracovné zošity – Písanka predškoláka, Matematika predškoláka 

 výtvarný a pracovný materiál – pastelky, farby, štetce, poháre s vodou, obrusy, výkresy, 

baliaci papier, nožnice, obrázky, lepidlo, farebný papier 

 DVD filmy 
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 detské rytmické nástroje 

 piesne a básne na dané témy 

 PC a internet 

 

Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených výchovno-vzdelávacích 

cieľov: 

 pracovné zošity a listy 

 výsledné produkty detí 

Prierezové témy:  

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

Rešpektovať práva dieťaťa: „Všetky deti majú právo na meno a domovinu“.                                         

Utvárať a rozvíjať základy osobnostnej integrity, prosociálneho cítenia a správania, 

harmonického spolunažívania s deťmi a dospelými. 

Nadobúdať osobné a sociálne spôsobilosti a osobnostné kvality. 

Rozvíjať sebaúctu, sebadôveru, sebareflexiu. 

 Ochrana života a zdravia 

Pripraviť dieťa na život, v ktorom sa nachádza.  

Utvárať návyky správnej hygieny, zdravého životného štýlu. 

Uskutočňovať pravidelné pohybové aktivity. 

 Dopravná výchova 

Utvárať a uplatňovať zásady  bezpečného správania sa v cestnej premávke v role chodca. 

 Mediálna výchova 

Orientovať sa primerane veku v mediálnom svete – detské časopisy, rozprávky, príbehy, 

encyklopédie. 

 Multikultúrna výchova 

Napomáhať eliminovať negatívne správanie s prvkami neznášanlivosti a rasizmu. 

 Výchova k tvorivosti 

Pri rozvíjaní tvorivosti sústrediť sa  na rozvíjanie niekoľkých oblastí psychiky: 

 rozvoj fluencie – plynulosti (podporovať u dieťaťa, aby malo čo najviac nápadov na 

riešenie určitého problému). 

 rozvoj flexibility – pružnosti (podporovať u dieťaťa, aby nápady boli čo 

najrozmanitejšie, nie stereotypné). 

 rozvoj originality – (podporovať u dieťaťa, aby nápady boli zriedkavé, jedinečné). 

 rozvoj fantázie – podporovať u dieťaťa, aby si vedelo predstavovať  veci a udalosti 

v nových súvislostiach  a dokázalo utvárať neobvyklé asociácie. 
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 Informačno-komunikačné technológie 

Podnecovať rozvoj elementárnych počítačových zručností a tvorivého myslenia. 

 

OKTÓBER: JESEŇ  DARY  ROZDÁVA  

                                 
1. týždeň: Čarovný jesenný klobúk 

 

                     2. týždeň: Prišla jeseň, už je tu!    

                                            

                     3. týždeň: Môj farebný svet   

        
                                              4.a 5. týždeň: Šarkan s vetrom tancuje 

 

 

Čiastkový cieľ: Podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou. 

Charakteristika obsahového celku: Jeseň je ročné obdobie, v ktorom zbierame plody 

bohatej prírody. Jednotlivé témy sú zamerané na priblíženie a zdôraznenie významu 

a dôležitosti ovocia, či zeleniny pre zdravie človeka.      Na rozvíjanie kľúčových kompetencií 

ich deťom prehlbujeme pozorovaním, objavovaním, experimentovaním pri triedení 

a spracovávaní ovocia a zeleniny. 

 

 

J
A

 S
O

M
 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO 

Pracovné návyky. 

 

 

 

 

 

Grafomotorika. 

- zachovať v pracovných a technických 

činnostiach návyky poriadku a čistoty 

(upratať po sebe, dávať si pozor na odev, 

atď.) 

 

- znázorňovať graficky motivovaný pohyb 

vychádzajúci zo zápästia – vertikálne 

(zvislé) línie, využívať pri tom 

koordináciu zraku a ruky 

psychomotorické  

 

 

 

 

 

psychomotorické 

K 

Zdravé potraviny -    poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé 

potraviny 

 

kognitívne 

SEO 

Vlastná 

jedinečnosť a 

jedinečnosť iných. 

-    uvedomovať si a uplatňovať vlastnú 

jedinečnosť a vlastné nápady  so zreteľom 

na jedinečnosť iných detí v skupine 

osobnostné 
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Ľ
U

D
IA

 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO    

K 

Priestorové 

geometrické tvary. 

- poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť 

niektoré priestorové geometrické tvary, 

 

kognitívne 

SEO    

P
R

ÍR
O

D
A

 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO 

Pohyb v prírode. 

 

 

 

Výtvarná,pracovná 

a technická 

tvorivosť. 

- zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho 

prírodného okolia so zberom jesenných 

plodov (šípky, gaštany, žalude...) 

- prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri 

vytváraní produktov z prírodnín 

prostredníctvom využitia rôznych 

pracovných a  výtvarných techník 

psychomotorické 

 

 

 

psychomotorické 

K 

Rastlinná 

a živočíšna ríša. 

 

 

Stromy a kríky. 

 

 

Huby 

-    určiť niektoré pozorovateľné spojitosti 

medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou     

 

-   opísať a rozlíšiť stromy, kríky a spoznávať 

ich plody, zdôvodniť ich odlišnosť 

- vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé 

kognitívne  

                   

 

učebné                 

   

učebné 

SEO    
 

 

 

K
U

L
T

Ú
R

A
 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO 

Pohybové 

stvárnenie 

charakteru hudby. 

Tanec. 

- vyjadriť náladu piesne a hudby 

prirodzeným kultivovaným  pohybom a 

uplatňovať tanečné prvky  

psychomotorické 

K 
 

 

 

 

 

SEO 

Výtvarná 

tvorivosť. 

 

 

Kreslenie, 

maľovanie, 

modelovanie. 

 

- pokryť celú plochu rozmanitými farbami a 

experimentovať s vlastnosťami farieb, 

uplatňovať ich tvorivé variácie 

- kresliť, maľovať, modelovať rôznymi 

technikami, tvorivo a s použitím rôzneho 

psychomotorické, 

učebné  

 

 

psychomotorické, 

učebné 
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Prednes 

literárnych 

útvarov. 

materiálu 

- zapamätať si a prednášať krátke literárne 

útvary, napr. riekanky, hádanky, 

vyčítanky, krátke detské básne, atď. 

 

komunikatívne, 

učebné 

 

 

 

Stratégie: 

 kolektívne, skupinové a individuálne formy práce 

 zásada primeranosti, názornosti, uvedomelosti, cieľavedomosti, postupnosti, trvácnosti, 

individuálneho prístupu 

 metódy rozvíjania kognitívnych funkcií (sem zaraďujeme metódy, ktoré sú zamerané na 

zlepšenie jednotlivých kognitívnych funkcií ako vnímanie, pamäť, myslenie a pozornosť) 

 slovné metódy - rozhovor, rozprávanie na dané témy, čítanie rozprávok a príbehov 

o jeseni, nácvik básni, piesni s danou tematikou 

 názorné metódy – pozorovanie popisné, porovnávacie, názorno - demonštratívne metódy, 

experimentovanie s farbami vo výtvarných produktoch 

 metódy praktickej činnosti - námetové, konštruktívne, dramatické, didaktické, pohybové 

hry, manipulácia s rôznym prírodným materiálom – na vychádzkach zbierať rôzne druhy 

plodov – šípky, trnky, vyrábať rôzne korále a ozdoby, farebné hry s listami – zbierať 

rôzne druhy listov, lisovať a sušiť ich, natierať farbou, otláčať ich na výkres , žilky 

dokresľovať paličkou namočenou v tuši, kopírovanie listov, vystrihovanie, dierkovanie,  

nalepovanie, námetová hra na obchod – „Ovocie, zelenina“, predávanie jesenných plodov, 

výtvarné a pracovné činnosti: modelovanie z plastelíny a modelovacej hmoty ovocie 

a zeleninu, huby, odtlačky z listov, ovocia a zeleniny, vytváranie panáčikov, zvierat 

z rozličných druhov zeleniny, zbieranie lesných plodov, pohybové aktivity v prírode  

 metóda práce s informačnými fondmi - práca s PC – detské edukačné programy, včielka 

Beat-Boot, IKT, ALF 

 motivačné metódy - motivácia činnosťou, motivácia hodnotením 

 aktivizujúce metódy - situačné a inscenačné metódy, metódy tvorivého riešenia 

problémov, DITOR, reflexívne,  projektové učenie 

 socio-emocionálnej výchovy – pravidlá života v triede, riešenie konfliktu 

 

Učebné zdroje: 

 obrázkový materiál  

 pracovné listy a omaľovanky na dané témy 

 pracovné zošity – Písanka predškoláka, Matematika predškoláka 
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 plastelína, modelovacia hmota 

 výtvarný a pracovný materiál – pastelky, farby, štetce, poháre s vodou, obrusy, výkresy, 

baliaci papier, nožnice, obrázky, lepidlo, farebný papier  

 ovocie , zelenina – skutočná a umelá 

 prírodný materiál 

 knihy s detskými ľudovými a autorskými rozprávkami 

 básne a piesne s danou tematikou 

 pexeso, domino – ovocie, zelenina 

 

Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených výchovno-vzdelávacích 

cieľov: 

 pracovné zošity a listy 

 výsledné produkty detí 

 

Prierezové témy:  

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

Utvárať a rozvíjať základy osobnostnej integrity, prosociálneho cítenia a správania, 

harmonického spolunažívania s deťmi a dospelými. 

Nadobúdať osobné a sociálne spôsobilosti a osobnostné kvality. 

Rozvíjať sebaúctu, sebadôveru, sebareflexiu 

 Ochrana života a zdravia 

Rešpektovať práva dieťaťa: „Právo na ochranu“ Poskytnúť teplo, miesto na hranie, správnu 

výživu.  

Pripraviť dieťa na život, v ktorom sa nachádza.  

Utvárať návyky správnej hygieny, zdravého životného štýlu. 

Uskutočňovať pravidelné pohybové aktivity. 

 Dopravná výchova 

Utvárať a uplatňovať zásady  bezpečného správania sa v cestnej premávke v role chodca. 

 Mediálna výchova 

Orientovať sa primerane veku v mediálnom svete – detské časopisy, rozprávky, príbehy, 

encyklopédie. 

 Multikultúrna výchova 

Napomáhať eliminovať negatívne správanie s prvkami neznášanlivosti a rasizmu.  

 

 Výchova k tvorivosti 
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Pri rozvíjaní tvorivosti sústrediť sa  na rozvíjanie niekoľkých oblastí psychiky: 

 rozvoj fluencie – plynulosti (podporovať u dieťaťa, aby malo čo najviac nápadov na 

riešenie určitého problému). 

 rozvoj flexibility – pružnosti (podporovať u dieťaťa, aby nápady boli čo 

najrozmanitejšie, nie stereotypné). 

 rozvoj originality – (podporovať u dieťaťa, aby nápady boli zriedkavé, jedinečné). 

 rozvoj fantázie – podporovať u dieťaťa, aby si vedelo predstavovať veci a udalosti 

v nových súvislostiach  a dokázalo utvárať neobvyklé asociácie. 

 

 Informačno-komunikačné technológie 

Podnecovať rozvoj elementárnych počítačových zručností a tvorivého myslenia. 

 

 

NOVEMBER:   ZDRAVIE  –  NÁŠ POKLAD                   

 

       1. týždeň: Košík plný vitamínov 

 

       2. týždeň: Ja a moje telo 

 

       3. týždeň: Bacily – preč s nimi! 

 

       4. týždeň: Jeseň s Adamkom 

 

 

Čiastkový cieľ: Naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú 

zodpovednosť. 

Charakteristika obsahového celku: November je mesiac, v ktorom sa výrazne zmení 

počasie a musíme si dávať pozor na svoje zdravie, pretože pri nedostatočnej starostlivosti, by 

sme mohli ochorieť. Prostredníctvom zážitkového učenia a pripravených projektov budeme u 

detí rozvíjať a upevňovať poznatky o ľudskom tele, starostlivosti o neho, odôvodňovať 

potrebu  pravidelného športovania a otužovania sa vzduchom a slnkom.  

 

J
A

 S
O

M
 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO 

Grafomotorika. - držať správne grafický materiál, používať 

primeranú intenzitu tlaku na podložku, 

kresliť uvoľnenou rukou  a znázorňovať 

graficky motivovaný pohyb vychádzajúci zo 

zápästia – horizontálne (vodorovné) línie 

psychomotorické 

K 

Zdravotný stav, 

postoje k zdraviu. 

 

- zaujať pozitívne postoje k svojmu telu, 

zdraviu i k zdraviu iných, dodržať zásady 

ochrany zdravia a vyjadriť ich 

psychomotorické, 

učebné  
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Ľudské telo. 

Umelecké 

stvárnenie 

ľudskej postavy. 

 

 

 

 

 

Zdravotný stav, 

postoje k zdraviu. 

 

 

 

 

Možnosti 

poškodenia 

zdravia. 

 

 

 

Zdravé potraviny. 

 

 

prostredníctvom rôznych umeleckých 

výrazových prostriedkov 

- určiť na základe viaczmyslového vnímania 

časti tela a jednoduchým spôsobom opísať 

ich funkciu a aplikovať poznatky o svojom 

tele pri zobrazovaní a vytváraní ľudskej 

postavy 

- vnímať a určiť viacerými zmyslami niektoré 

životne dôležité orgány  

- prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu a 

vyjadriť ich prostredníctvom rôznych 

umeleckých výrazových prostriedkov, 

 

- rozlíšiť a jednoduchým spôsobom intuitívne 

opísať stav zdravia a stav choroby a 

v krízových situáciách privolať pomoc 

dospelého 

- rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva 

a poškodenia zdravia pri zakázanej 

manipulácii s niektorými predmetmi, napr. s 

ostrými predmetmi, zápalkami, liekmi, 

chemikáliami, čistiacimi prostriedkami, ale aj 

neznámymi prírodninami 

- poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať zdravé 

potraviny. 

 

 

 

 

psychomotorické, 

učebné 

 

 

 

 

psychomotorické 

 

 

psychomotorické 

 

 

 

 

 

kognitívne 

komunikatívne 

 

 

 

kognitívne, 

učebné 

komunikatívne 

 

 

 

 

 

kognitívne 

 

 

SEO 

Kontakt 

v komunikácii.  

- nadviazať neverbálny a verbálny kontakt s 

inými deťmi a dospelými 

 

komunikatívne 

 

Ľ
U

D
IA

 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO    

K 

Rovinné 

geometrické 

tvary. Plošná 

a priestorová 

tvorivosť. 

- poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť 

niektoré rovinné geometrické tvary 

- zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, 

paličiek alebo geometrických tvarov obrazce 

a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných 

inštrukcií 

 

kognitívne 

 

 

kognitívne, 

psychomotorické 
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SEO 

Základy empatie. 

 

 

 

Rozmanitosť 

ľudských 

vlastností. 

-    zaujať pozitívne a empatické postoje k 

chorým, osobám so zdravotným postihnutím 

-    hodnotiť a rozlišovať pozitívne 

i negatívne charakterové vlastnosti ľudí 

na základe reálnych i fiktívnych situácií 

osobnostné 

 

 

kognitívne 

 

P
R

ÍR
O

D
A

 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ 

Kompetencie 

PMO 

Umelá 

lokomócia. 

- modifikovať pohyb v zmenených 

podmienkach alebo problémových situáciách 

 

psychomotorické 

K 

Stromy a kríky - pozorovať premenu listnatých stromov 

a vplyv slnečného žiarenia na nich 

kognitívne 

SEO    
 

K
U

L
T

Ú
R

A
 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO    

K    

SEO 

Kreslenie, 

maľovanie. 

„Čítanie“ a 

„písanie“ 

jednoduchého 

príbehu 

- kresliť, maľovať na témy ľudské telo 

a zdravie 

 

- „čítať“ kreslený príbeh a obrázkový seriál a 

„písať“ obrázkový list 

 

psychomotorické 

 

 

 

komunikatívne 

 

Stratégie: 

 kolektívne, skupinové a individuálne formy práce 

 zásada primeranosti, názornosti, uvedomelosti, cieľavedomosti, postupnosti, trvácnosti, 

individuálny prístup 

 metódy rozvíjania kognitívnych funkcií (sem zaraďujeme metódy, ktoré sú zamerané na 

zlepšenie jednotlivých kognitívnych funkcií ako vnímanie, pamäť, myslenie a pozornosť) 

 slovné metódy - rozhovor, rozprávanie na dané témy, práca s knihou - čítanie rozprávok, 

nácvik básni, piesni s danou tematikou, maľované čítanie 
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 názorné metódy - pozorovanie - návšteva stomatologickej ambulancie,  beseda s detskou 

lekárkou s priamymi ukážkami ošetrovania, sledovanie náučných príbehov z cyklu: „Bol 

raz jeden život“, sledovanie DVD  

 metóda praktickej činnosti - námetové, konštruktívne, dramatické, didaktické, pohybové 

hry, výtvarné a pracovné aktivity - výroba šarkanov – ich prezentácia, maľovanie, 

kreslenie postáv v pohybe, vystrihovanie, lepenie, domaľovávanie – koláž na tému 

Zdravé zuby, zhotovovanie škriatkov z listov, vetvičiek, plodov, dotvárame ich rôznym  

druhotným materiálom,  

 metóda práce s informačnými fondmi - práca s PC – detské edukačné programy - ALF 

 motivačné metódy - motivácia činnosťou, motivácia hodnotením 

 aktivizujúce metódy - situačné a inscenačné metódy, problémové učenie, projektové 

učenie, metódy tvorivého riešenia problémov: DITOR, brainstorming, metóda hlasného 

uvažovania, metóda diskutovania, reflexívne 

 emocionálnej výchovy – pravidlá života v triede, riešenie konfliktu, interakčné cvičenia,  

 

Učebné zdroje: 

 detské encyklopédie 

 DVD film – Bol raz jeden život 

 omaľovanky, pracovné listy, pracovné zošity – Písanka predškoláka a Matematika 

predškoláka 

 detská literatúra, piesne a básne na dané témy 

 názorné pomôcky pri ošetrovaní pacienta pri starostlivosti o zuby - maketa zubov, zubná 

kefka, zubná niť,  

 obrázkový materiál na témy ľudské telo a starostlivosť o neho, obrázky potravín 

 výtvarný a pracovný materiál – pastelky, farby, štetce, poháre s vodou, obrusy, výkresy, 

baliaci papier, nožnice, obrázky, lepidlo, farebný papier, tuš, paličky, papierové taniere 

 detské rytmické nástroje 

 PC a internet 

 prázdne obaly potravín, detské peniaze, niektoré potraviny 

 mozaiky 

 krúžky na cvičenie, lopty, šatky 
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 projekt  ZDRAVÉ ZUBKY  

 

 

Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených výchovno-vzdelávacích 

cieľov: 

 

 pracovné zošity a listy 

 výsledné produkty detí 

 

Prierezové témy:  

 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

Utvárať a rozvíjať základy osobnostnej integrity, prosociálneho cítenia a správania, empatie 

k ľuďom so zdravotným postihnutím. 

Rozvíjať sebareflexiu, prevziať zodpovednosť za svoje správanie. 

 Ochrana života a zdravia 

Rešpektovať práva dieťaťa: Právo pomoci, ak sme telesne alebo duševne postihnutí. 

Utvárať pozitívny postoj k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu i k zdraviu iných. 

Naučiť dieťa vnímať stav zdravia i choroby a vyjadriť dospelému pocity z vlastného 

ochorenia ako aj na elementárnej úrovni pomôcť druhým pri úraze alebo ochorení privolaním 

dospelej osoby. 

Utvárať návyky správneho životného štýlu, uskutočňovanie pravidelných pohybových aktivít 

v triede, telocvični, na pobyte vonku. 

Rozvíjať schopnosť sebaochrany  v simulovaných, život ohrozujúcich situáciách a tým 

pripraviť dieťa na zvládnutie skutočných okamihoch, ktoré môže život priniesť. 

 Dopravná výchova 

Uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov v role chodca a spolujazdca. 

 

 Mediálna výchova 

Naučiť deti primerane ich veku orientovať sa v mediálnom svete – detské časopisy, 

rozprávky, príbehy. 

 Výchova k tvorivosti 

Viesť deti k rozvoju: 

fluencie – plynulosti (podporovať u dieťaťa, aby malo čo najviac nápadov na riešenie určitého 

problému). 

flexibility – pružnosti (podporovať u dieťaťa, aby nápady boli čo najrozmanitejšie, nie 

stereotypné). 
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originality – (podporovať u dieťaťa, aby nápady boli zriedkavé, jedinečné). 

fantázie – podporovať u dieťaťa, aby si vedelo predstavovať  veci a udalosti v nových 

súvislostiach  a dokázalo utvárať neobvyklé asociácie. 

 Informačno-komunikačné technológie 

Podnecovať rozvoj elementárnych počítačových zručností a tvorivého myslenia 

 

DECEMBER:  PRIŠIEL  ČAS  VIANOČNÝ, ČAS SVIATOČNÝ        
                 

                    

                 1. týždeň: Mikulášku dobrý strýčku... 

 

          2. týždeň: Stromček – vtáčí domček   
                                
       3. týždeň: Ja som malý vinšovník 

 

 

 

 

Čiastkový cieľ: Posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám a k svojej vlastnej 

kultúre. 

Charakteristika obsahového celku:  Zimné sviatky majú v rôznych častiach sveta rôzne 

názvy a slávia sa z rôznych dôvodov. Ľudia trávia čas so svojimi rodinami a priateľmi 

a pripomínajú si svoje tradície. Dávajú si darčeky ako výraz lásky a priateľstva, vyzdobujú si 

svoje domovy a varia špecifické jedlá Činnosti a aktivity budú motivačne prepojené 

a vyvrcholia aktívnym zapojením detí do výzdoby triedy, pečenia medovníkov, deti sa budú 

zúčastňovať na výrobe darčekov a prekvapení, pripravovať vianočné trhy a zúčastnia sa 

Vianočnej besiedky s rodičmi. 

J
A

 S
O

M
 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO 

Práca s rôznym 

materiálom. 

 

 

 

 

Grafomotorika. 

 

 

-    zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, 

vrátane odpadového, rôznymi technikami 

(strihať, lepiť, tvarovať  materiál atď.), 

uplatňovať pri tom technickú tvorivosť 

- znázorňovať graficky motivovaný pohyb 

vychádzajúci zo zápästia – kombinované 

pohyby spájaním horizontálnej a vertikálnej 

línie (napr. aj geometrické tvary) 

 

psychomotorické  

 

 

 

 

 

psychomotorické 

K 

Umelecké 

stvárnenie 

ľudskej postavy. 

-    aplikovať poznatky o svojom tele pri 

zobrazovaní a vytváraní  ľudskej postavy (s 

uplatnením rôznych výtvarných a 

pracovných techník) 

 

kognitívne 
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SEO 

Základné pravidlá 

kultúrneho 

správania. 

 

Spisovná reč, 

artikulácia hlások 

a hláskových 

skupín. 

- uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho 

správania a spoločenských pravidiel 

 

- uplatňovať spisovnú podobu materinského 

jazyka a vyslovovať správne a zreteľne 

všetky hlásky a hláskové skupiny 

 

osobnostné 

 

 

 

komunikatívne 

 

Ľ
U

D
IA

 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO    

K 

Farby, farebná 

rozmanitosť vo 

vlastných 

produktoch 

- uplatňovať na základe vlastného 

pozorovania farebnú rozmanitosť vo 

výtvarných, pracovných i technických 

produktoch 

 

psychomotorické 

SEO 

Delenie, pomoc, 

obdarovanie. 

- vedieť sa rozdeliť a obdarovať niekoho 

- rozlišovať pozitívne i negatívne emócie 

druhých osôb 

osobnostné 

 

osobnostné 

 

 

P
R

ÍR
O

D
A

 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO 

Výtvarná, 

pracovná 

a technická 

tvorivosť 

-    prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri 

vytváraní produktov  z prírodnín 

prostredníctvom využitia rôznych 

pracovných a  výtvarných techník 

psychomotorické 

K 

Stromy a kríky. 

 

 

Živá a neživá 

príroda 

- opísať rozdiely medzi listnatými a 

ihličnatými stromami 

- pozorovať a spoznávať vlastnosti snehu 

učebné 

 

 

kognitívne 

SEO    
 

K
U

L
T

Ú
R

A
 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO 

Pohybové 

stvárnenie 

charakteru hudby. 

- vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným 

kultivovaným   pohybom a uplatňovať 

tanečné prvky 

psychomotorické 

K 
Kultúrne 

dedičstvo, sviatky 

a ich oslavy. 

- zapojiť sa aktívne do prípravy vianočných 

sviatkov a spoločenských udalostí – 

sociálne 
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Vianočná besiedka 

SEO 

Spev piesní. 

 

 

 

 

 

Prednes 

literárnych 

útvarov. 

- spievať v rozsahu kvinty (c1 – g1) – sexty 

(relatívne intonačne čisto), v prípade 

hudobného nadania aj v rozsahu oktávy (c1 

–c2) s radosťou s vianočnou tematikou 

 

- zapamätať si a prednášať krátke literárne 

útvary krátke detské básne 

 

učebné 

 

 

 

 

 

komunikatívne 

 

Stratégie: 

 kolektívne, skupinové a individuálne formy práce 

 zásada primeranosti, názornosti, uvedomelosti, cieľavedomosti, postupnosti, trvácnosti, 

individuálneho prístupu 

 metódy rozvíjania kognitívnych funkcií (sem zaraďujeme metódy, ktoré sú zamerané na 

zlepšenie jednotlivých kognitívnych funkcií ako vnímanie, pamäť, myslenie a pozornosť) 

 slovné metódy - rozhovor, rozprávanie na vianočnú tému, čítanie rozprávok a príbehov 

s vianočnou tematikou, nácvik a recitácia básni, nácvik piesni s vianočnou tematikou, 

maľované čítanie, hry so slovami, hláskami, písmenami, asociačné metódy 

 názorné metódy - experimentovanie, pozorovanie - doniesť do ŠMŠ sneh a nechať ho 

roztopiť, pozorovať a porovnávať čistotu vody, pozorovanie stromov a ich porovnanie 

 metóda praktickej činnosti: námetové, konštruktívne, dramatické, didaktické, pohybové 

hry, manipulácia s rôznym prírodným materiálom, výtvarné a pracovné aktivity – 

maľovanie, kreslenie ľudskej postavy, modelovanie z cesta, plastelíny a inej modelovacej 

hmoty, výroba maličkostí pre dôchodcov, výtvarne zachytiť tvar vločiek sviečkou, bielou 

voskovou pastelkou, zatrieť modrou anilínovou farbou, vystrihovať a vyzdobiť triedu, 

pohybové aktivity v prírode – sánkovanie, kĺzanie, pohybové aktivity - hry so snehom, 

pohybové improvizácie na vianočné piesne 

 metóda práce s informačnými fondmi - práca s PC – detské edukačné programy- ALF,... 

 motivačné m. - motivácia činnosťou, motivácia hodnotením 

 aktivizujúce metódy - situačné a inscenačné metódy, problémové učenie, projektové 

učenie, metódy tvorivého riešenia problémov: DITOR, brainstorming, metóda hlasného 

uvažovania, metóda diskutovania, reflexívne, m. tvorivej dramatiky  

 metódy socio-emocionálnej výchovy – sociálna a morálna diskusia, m. povzbudzovania, 

m. kladného vzoru, príkladu  
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Učebné zdroje:  

 obrázkový materiál,  

 príbehy, rozprávky s tematikou Vianoc,  

 piesne , básne, skladby s danou tematikou 

 detská literatúra 

 omaľovanky, pracovné listy, Písanka predškoláka, Matematika predškoláka 

 výtvarný a pracovný materiál – výkresy v rôznom formáte, farby – temperové, vodové, 

anilínové, gumené obrusy, štetce, nádoby na vodu, baliaci papier, nožnice, lepidlo, tuš, 

farebné papiere, rôzne vianočné ozdobné papiere, modelovacie hmoty, plastelína, 

trblietky, 

 detské rytmické a melodické nástroje 

 detské edukačné programy  

 rozprávky na DVD nosičoch 

 dekoračné predmety 

 internet 

 učebné didaktické pomôcky  

 

Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených výchovno-vzdelávacích 

cieľov: 

 pracovné zošity a listy 

 výsledné produkty detí 

Prierezové témy: 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

Rešpektovať práva dieťaťa: „Právo na lásku a porozumenie“, naučiť, ako prežiť šťastný 

a produktívny život, ktorý zabezpečí plný, harmonický rozvoj osobnosti detí. 

Rozvíjať základy prosociálneho cítenia a harmonického spolunažívania s inými deťmi a aj 

dospelými a  rešpektovať a vážiť si starších. 

Rozvíjať a upevňovať sebadôveru, sebaúctu a zodpovednosť za seba samého a svoje konanie. 

 

 Ochrana života a zdravia 

Viesť deti k ochrane svojho zdravia i k zdraviu iných ľudí. Budovať adekvátne reakcie detí na 

situácie ohrozujúce zdravie (hlavne pri sánkovaní, kĺzaní). 
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 Dopravná výchova 

Uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov v role chodca. 

 Mediálna výchova 

Viesť deti k chápaniu mediálneho posolstva – v rozprávkach objavovať to pozitívne 

a hodnotné. 

 Multikultúrna výchova 

Viesť deti k poznaniu a rešpektovaniu rôznych kultúr a k utváraniu prosociálneho správania 

k ľuďom a deťom rôznych kultúr. Spoznať ich zvyky a tradície počas vianočných sviatkov. 

 Výchova k tvorivosti 

Pri rozvíjaní tvorivosti sústrediť sa  na rozvíjanie niekoľkých oblastí psychiky: 

 rozvoj fluencie – plynulosti (podporovať u dieťaťa, aby malo čo najviac nápadov na 

riešenie určitého problému). 

 rozvoj flexibility – pružnosti (podporovať u dieťaťa, aby nápady boli čo 

najrozmanitejšie, nie stereotypné). 

 rozvoj originality – (podporovať u dieťaťa, aby nápady boli zriedkavé, jedinečné). 

 rozvoj fantázie – podporovať u dieťaťa, aby si vedelo predstavovať  veci a udalosti 

v nových súvislostiach  a dokázalo utvárať neobvyklé asociácie. 

 

 Informačno-komunikačné technológie 

Podnecovať rozvoj elementárnych počítačových zručností a tvorivého myslenia. 

 

JANUÁR: ZIMNÁ  ROZPRÁVKA BIELA 

    

 

            1., 2. týždeň: Maliar Mrázik športuje 

 

            3. týždeň: Zvieratká v zime 

 

4. týždeň: Čo už všetko vieme? 

 

 

Čiastkový cieľ: Rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa 

v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti. 

Charakteristika obsahového celku: Deti sa budú prostredníctvom snehu, vetra otužovať, 

popri čom si niektoré deti rozvinú špeciálne pohybové zručnosti sánkovanie, kĺzanie 

a bobovanie. Cieľom bude u detí rozširovať poznanie, že pohyb je dôležitý pre naše zdravie, 

ale zároveň je potrebné dbať na svoju bezpečnosť i bezpečnosť druhých.  



Špeciálna materská škola Jána Vojtaššáka internátna 

 

 

 125 

J
A

 S
O

M
 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO 

Technická 

tvorivosť. 

 

 

 

 

Grafomotorika.  

 

 

- zhotoviť mestá, dopravné prostriedky zo 

skladačiek a stavebníc z rôzneho materiálu 

postupne od väčších dielcov až po drobné 

dieliky podľa vlastnej fantázie a podľa 

predlohy 

- znázorňovať graficky motivovaný pohyb 

vychádzajúci z pohybu dlane a prstov 

experimentovaním horizontálnou 

a vertikálnou líniou pri vzniku lomenej línie 

psychomotorické 

kognitívne 

 

 

psychomotorické 

 

K 

Bezpečnosť 

cestnej premávky. 

 

 

 

 

 

Možnosti 

poškodenia 

zdravia. 

- zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel 

cestnej premávky vzhľadom na bezpečnosť, 

poznať základné dopravné značky, riadiť sa 

podľa nich, prechádzať bezpečne cez cestu 

pod vedením starších osôb 

- uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu s 

neznámymi osobami (odmietnuť sladkosti 

od neznámych osôb, vnímať to ako 

nebezpečenstvo ohrozenia zdravia) 

kognitívne, 

učebné 

 

 

 

 

 

sociálne 

SEO 

Počúvanie 

s porozumením. 

Pasívna a aktívna 

slovná zásoba. 

- počúvať s porozumením, rozširovať si 

pasívnu a aktívnu slovnú zásobu a uplatniť 

ju vzhľadom na obsahový kontext 

(zmysluplne rozprávať o svojich pocitoch, 

zážitkoch, dojmoch z návštev iných miest 

a kultúr, z počúvania rozprávkových 

príbehov) 

komunikatívne 

 

Ľ
U

D
IA

 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO    

K 

Dopravné 

prostriedky. 

 

 

Základné počtové 

úkony v číselnom 

rade od 1-5(3) 

 

- poznať dopravné prostriedky podľa miesta 

pohybu (zem, voda, vzduch) 

 

- určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo 

prvkov v skupine 

 

kognitívne 

 

 

 

učebné 

 

SEO 

Základy empatie. - zaujať pozitívne a empatické postoje 

k multikultúrnej a socioekonomickej 

rozmanitosti ľudstva 

 

osobnostné 



Špeciálna materská škola Jána Vojtaššáka internátna 

 

 

 126 

 
P

R
ÍR

O
D

A
 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO 

Otužovanie.  

 

 

 

Špeciálne 

pohybové 

zručnosti 

a schopnosti. 

- otužovať sa prostredníctvom snehu, vetra a 

pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh, 

ľad) bez strachu a zábran,  

- využívať na pohyb rôzne pomôcky  

- zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne 

pohybové zručnosti  a schopnosti (napr.: 

kĺzanie, bobovanie, sánkovanie, lyžovanie) 

 

psychomotorické 

 

psychomotorické 

 

psychomotorické 

K 

Elementárne 

predstavy o zemi. 
- vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

prostriedkami vlastné predstavy o zemi 

získané z rôznych médií 

 

učebné, 

kognitívne, 

psychomotorické 

SEO    
 

K
U

L
T

Ú
R

A
 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO    

K 

Kultúrne 

dedičstvo, sviatky 

a ich oslavy. 

 

Rozmanitosť 

sveta. 

- oboznamovať sa s ľudovými tradíciami 

a aktívne sa zapojiť na ich udržiavaní 

 

- overiť si z detských encyklopédií a iných 

médií, že svet je rozmanitý (pozostáva aj z 

oceánov, morí, riek, pohorí, lesov, pralesov, 

rozmanitej zvieracej ríše, atď.) 

 

učebné, 

komunikatívne 

 

 

informačné, 

učebné 

 

 

 

SEO 

Hodnotiace 

postoje k 

umeleckým 

dielam. 

- hodnotiť postupne umelecké diela, 

architektonické riešenia významných budov 

osobnostné 

  

Stratégie:  

 kolektívne, skupinové a individuálne formy práce 

 zásada primeranosti, názornosti, uvedomelosti, cieľavedomosti, postupnosti, trvácnosti, 

individuálneho prístupu 

 metódy rozvíjania kognitívnych funkcií (sem zaraďujeme metódy, ktoré sú zamerané na 

zlepšenie jednotlivých kognitívnych funkcií ako vnímanie, pamäť, myslenie a pozornosť) 
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 slovné metódy - rozhovor, rozprávanie na tému cestovania, čítanie a počúvanie rozprávok 

a príbehov so zimnou tematikou, nácvik a recitácia básni, nácvik piesni, maľované 

čítanie, hry so slovami, hláskami, písmenami, asociačné metódy spievanie ľudových 

piesní, prezeranie detských  encyklopédií – vzájomná komunikácia 

 názorné metódy - pozorovanie a ukážka obrázkov  

 metóda praktickej činnosti: námetové, konštruktívne, dramatické, didaktické, pohybové 

hry, manipulácia s rozličným materiálom -  strihanie, lepenie, maľovanie, kreslenie 

a aplikovanie rôznych výtvarných a pracovných techník, hry a manipulácia s rozličnými 

stavebnicami aj s molitanovou stavebnicou, pohybová improvizácia na ľudové piesne, 

rytmizovanie a využitie Orffovho inštrumentára, hrové a pohybové aktivity so snehom,  

 metóda práce s informačnými fondmi - práca s PC – detské edukačné programy, práca 

s internetom – hľadanie informácií  

 motivačné m, - motivácia činnosťou, motivácia hodnotením 

 aktivizujúce m. - situačné a inscenačné metódy, problémové učenie, projektové učenie, 

metódy tvorivého riešenia problémov: DITOR, brainstorming, metóda hlasného 

uvažovania, metóda diskutovania, reflexívne 

 metódy socio-emocionálnej výchovy – sociálna a morálna diskusia (ranné stretnutia), m. 

povzbudzovania, m. kladného vzoru, príkladu,  

 

Učebné zdroje: 

 obrázkový materiál  

 omaľovanky, labyrinty 

 pracovné listy, pracovné zošity - Písanka predškoláka, Matematika predškoláka 

 výtvarný a pracovný materiál – výkresy v rôznom formáte, gumené obrusy, štetce, 

nádoby na vodu, baliaci papier, nožnice, lepidlo, tuš, farebné papiere, voskovky, 

kartónový vlnitý papier, temperové farby, anilinové farby 

 detská literatúra, autorské rozprávky, detské encyklopédie 

 CD – prehrávač 

 Orffov inštrumentár 

 rozličné stavebnice, molitanová stavebnica, drevené kocky 

 piesne, básne s danou tématikou 

 detské edukačné programy 

 internet 

 didaktické pomôcky  
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 pomôcky na sánkovanie, bobovanie 

 

Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených výchovno-vzdelávacích 

cieľov: 

 pracovné zošity a listy 

 výsledné produkty detí 

Prierezové témy:  

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

Utvárať a rozvíjať základy osobnostnej integrity a prosociálneho cítenia. Rozvíjať sebaúctu 

a sebadôveru, schopnosť obhájiť svoje názory a viesť deti k rešpektovaniu ľudských práv. 

 Ochrana života a zdravia 

Viesť deti k utváraniu pozitívnych postojov k svojmu organizmu a svojmu zdraviu  

a k zachovaniu zdravia i v krízových situáciách. Učiť dieťa vnímať svoj stav zdravia 

i choroby a vedieť vyjadriť dospelému pocity z vlastného ochorenia. 

 Dopravná výchova 

Pripraviť dieťa na budúci samostatný pohyb ako účastníka cestnej premávky. Viesť deti 

k poznaniu základných dopravných značiek a riadiť sa podľa nich. 

 Mediálna výchova 

Viesť deti k orientácií v mediálnom svete. Viesť deti k rozlišovaniu fikcie od reality pri 

sledovaní detských filmov, rozprávok, príbehov 

 Multikultúrna výchova 

Rešpektovať práva dieťaťa: „Právo na mier“, všetky deti majú právo žiť v mieri, porozumení 

a solidarite medzi národmi. 

 Výchova k tvorivosti 

Pri rozvíjaní tvorivosti sústrediť sa  na rozvíjanie niekoľkých oblastí psychiky: 

 rozvoj fluencie – plynulosti (podporovať u dieťaťa, aby malo čo najviac nápadov na 

riešenie určitého problému). 

 rozvoj flexibility – pružnosti (podporovať u dieťaťa, aby nápady boli čo 

najrozmanitejšie, nie stereotypné). 

 rozvoj originality – (podporovať u dieťaťa, aby nápady boli zriedkavé, jedinečné). 

 rozvoj fantázie – podporovať u dieťaťa, aby si vedelo predstavovať  veci a udalosti 

v nových súvislostiach  a dokázalo utvárať neobvyklé asociácie. 
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 Informačno-komunikačné technológie 

Podnecovať rozvoj elementárnych počítačových zručností a tvorivého myslenia. 

 

FEBRUÁR:     KOLOTOČ  ZÁBAVY 

 
                             1. týždeň: Fašiangy, fašiangy...       

               

                                 2. týždeň: Môj farebný svet     

     

                          3. týždeň: Batôžtek prekvapení 

 

                       4.  týždeň: Neživá príroda  

   

 

     
                                                                                     

 

Čiastkový cieľ: Naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť 

životné prostredie. 

Charakteristika obsahového celku: Okolo nás je množstvo nepoznaných tajomstiev. Deťom 

sa snažíme vysvetliť, objasniť, ukázať a podať to, čo je pre nás dospelých známe 

a samozrejmé a to od nadprirodzených a rozprávkových postáv, cez časové vzťahy 

k rozvíjaniu poznatkov o rôznych predmetoch z obchodov. 

 

J
A

 S
O

M
 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO 

Pracovné návyky. 

Práca s rôznym 

materiálom. 

 

 

 

 

 

Grafomotorika. 

- zachovať v pracovných a technických 

činnostiach návyky   poriadku, čistoty a 

zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, 

vrátane odpadového, rôznymi technikami 

(strihať, lepiť, tvarovať materiál atď.), 

uplatňovať pri tom technickú tvorivosť 

- znázorňovať graficky motivovaný pohyb 

vychádzajúci z ramenného kĺbu – krúživé 

pohyby motivované mletím, navíjaním, 

hojdaním, ktoré budú viesť k zaznamenaniu 

kruhu jedným ťahom bez opravenia línie až 

po elipsovité grafické stopy 

 

psychomotorické 

 

 

 

 

 

 

 

psychomotorické 

K 

Možnosti 

poškodenia 

zdravia. 

 

- rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva a 

poškodenia zdravia pri nesprávnej 

manipulácii s elektrospotrebičmi (5-6 ročné 

deti) 

kognitívne 
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SEO 

Vlastná 

jedinečnosť 

a jedinečnosť 

iných. 

 

 

 

Počúvanie 

s porozumením.  

 

 

 

 

Pasívna a aktívna 

slovná zásoba. 

- uvedomovať si a uplatňovať vlastnú 

jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na 

jedinečnosť iných detí v skupine a hodnotiť 

svoje vlastné schopnosti v rôznych 

činnostiach 

- počúvať s porozumením, rozširovať si 

pasívnu a aktívnu slovnú zásobu a uplatniť 

ju vzhľadom na obsahový kontext 

(zmysluplne rozprávať o svojich pocitoch, 

zážitkoch)  

- uplatňovať schopnosť analyticko-

syntetických hier a činností so slovami 

 

osobnostné 

 

 

 

 

komunikatívne 

 

 

 

 

 

 

učebné, 

komunikatívne 

 

Ľ
U

D
IA

 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO    

K 

Číselný rad. 

 

Neslovné reakcie 

(pohyby, gestá, 

mimika). 

-    počítať minimálne od 1-5, (3) 

-    reagovať neslovne na otázky a pokyny 

 

 

učebné 

 

komunikatívne 

SEO    
 

P
R

ÍR
O

D
A

 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO 

Pohyb prírode. 

 

 

 

Špeciálne 

pohybové 

zručnosti. 

- pohybovať sa v zasneženom prostredí bez 

strachu a zábran, využívať na pohyb rôzne 

pomôcky  

- zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne 

pohybové zručnosti  a schopnosti (napr.: 

kĺzanie, bobovanie) 

psychomotorické 

 

 

 

psychomotorické 

 

 

 

K 

Zvieratá a 

živočíchy 

-pomenovať niektoré druhy lesných 

živočíchov, poznať rozmanitosť ich života, 

chápať súvislosti medzi rastlinnou 

a živočíšnou ríšou 

informačné, 

učebné, 

komunikatívne 

SEO    
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K
U

L
T

Ú
R

A
 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO    

K 

Hračky a 

predmety 

 

 

 

Časové vzťahy. 

 

 

 

 

 

Kultúrne 

dedičstvo, sviatky 

a ich oslavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmanitosť 

sveta. 

- Vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo 

svojom okolí 

 

- Vnímať a rozoznať, že hračky a predmety sú 

z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny povrch, 

tvar, farbu, veľkosť, atď. 

 

- orientovať sa v časových vzťahoch jedného 

dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi 

činnosťami a prostredníctvom rozlišovania 

podstatných znakov, 

- rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz, dnes, čo 

bolo, včera, čo bude, zajtra 

- zapojiť sa aktívne do prípravy karnevalu a 

vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z jeho 

osláv 

- overiť si z detských encyklopédií a iných 

médií, že svet je rozmanitý (pozostáva aj 

z vesmíru)  

 

učebné 

 

 

 

 

psychomotorické, 

učebné 

 

 

 

 

učebné 

 

 

 

 

 

učebné 

 

 

sociálne,  

osobnostné 

 

 

 

informačné 

SEO    
 

Stratégie:   

 kolektívne, skupinové a individuálne formy práce 

 zásada primeranosti, názornosti, uvedomelosti, cieľavedomosti, postupnosti, trvácnosti, 

individuálneho prístupu 

 metódy rozvíjania kognitívnych funkcií (sem zaraďujeme metódy, ktoré sú zamerané na 

zlepšenie jednotlivých kognitívnych funkcií ako vnímanie, pamäť, myslenie a pozornosť) 

 slovné metódy - rozhovor, rozprávanie na tému, čítanie a počúvanie rozprávok a príbehov 

so karnevalovou tematikou, nácvik a recitácia básni, nácvik piesni, maľované čítanie, hry 

so slovami, hláskami, písmenami, asociačné metódy spievanie ľudových piesní, 

prezeranie detských  encyklopédií – vzájomná komunikácia 
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 názorná metóda - experimentovať a realizovať pokusy, počúvanie hudby, sledovanie 

filmovej rozprávky  

 metóda praktickej činnosti: námetové, konštruktívne, dramatické, didaktické, pohybové 

hry, s manipulácia s rôznym prírodným a odpadovým materiálom, strihanie, lepenie, 

kreslenie, maľovanie ľudskej a zvieracej postavy rôznymi technikami, hry a manipulácia 

s rozličnými stavebnicami aj s molitanovou stavebnicou, hrové a pohybové aktivity so 

snehom, manipulácia s predmetmi, triedenie predmetov a počítanie v číselnom obore od 

1-5(3), výtvarné spracovanie lesných zvierat, triedenie potravy pre zvieratá, ktoré žijú 

v našich lesoch, zhotoviť kŕmidlo pre vtákov, beseda s lesníkmi 

 metóda práce s informačnými fondmi - práca s PC – detské edukačné programy, práca 

s internetom  

 motivačné m. - motivácia činnosťou, motivácia hodnotením 

 aktivizujúce m. – m. tvorivej dramatiky , situačné a inscenačné metódy,  problémové 

učenie, projektové učenie, metódy tvorivého riešenia problémov: DITOR, brainstorming, 

metóda hlasného uvažovania, metóda diskutovania, reflexívne,   

 metódy socio-emocionálnej výchovy – sociálna a morálna diskusia (ranné stretnutia), m. 

povzbudzovania, m. kladného vzoru, príkladu 

 

Učebné zdroje: 

 obrázkový materiál s danou tematikou 

 detské ľudové, autorské rozprávky, príbehy, detské encyklopédie 

 omaľovanky, pracovné listy, pracovné zošity – Písanka predškoláka, Matematika 

predškoláka 

 detské edukačné programy –ALF 

 piesne, básne, riekanky s danou tematikou 

 výtvarný a pracovný materiál – výkresy rôzneho formátu, farby, štetce, nádoby na 

vodu, gumené obrusy, baliaci papier, papierové taniere, lepidlo, noviny, nožnice, 

farebné papiere, odpadový materiál – kartóny, kelímky, alobal, kašírovacia hmota - 

výroba masiek 

 CD – prehrávač, zvukové a hudobné nahrávky 

 didaktické pomôcky  

 internet, DVD -  prehrávač, IKT 

 



Špeciálna materská škola Jána Vojtaššáka internátna 

 

 

 133 

Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených výchovno-vzdelávacích 

cieľov: 

 pracovné zošity a listy 

 výsledné produkty detí 

Prierezové témy:  

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

Rozvíjať základy prosociálneho cítenia a harmonického spolunažívania s inými deťmi a aj 

dospelými. Rozvíjať a upevňovať sebadôveru, sebaúctu a zodpovednosť za seba samého 

a svoje konanie. Uvedomovať si svoju jedinečnosť a hodnotiť svoje konanie v rôznych 

činnostiach. 

 Ochrana života a zdravia 

Rešpektovať práva dieťaťa: „Právo ochrany a pomoci“, v prípade choroby alebo náhleho 

nebezpečenstva pomôcť deťom ako prvým. 

Uvedomovať si príčiny možného nebezpečenstva a poškodenia zdravia pri nesprávnej 

manipulácii s elektrospotrebičmi a viesť deti k opatrnosti. 

Utvárať návyky správneho životného štýlu, uskutočňovanie pravidelných pohybových aktivít 

v triede, aule, rytmicko-pohybovej učebni, na pobyte vonku.  

 Dopravná výchova 

Uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov v role chodca a spolujazdca. 

 Environmentálna výchova 

Chápať potrebu ochrany životného prostredia a získavať pozitívne postoje k ochrane 

životného prostredia. Viesť deti k starostlivosti o svoje okolie v prírode i doma, viesť deti 

k šetreniu elektrickej energie. 

 Mediálna výchova 

Viesť deti k chápaniu mediálneho posolstvá – v rozprávkach objavovať to pozitívne 

a hodnotné. 

 Multikultúrna výchova 

Viesť deti k poznaniu a rešpektovaniu rôznych kultúr a k utváraniu akceptácie a  

prosociálneho správania k ľuďom a deťom rôznych kultúr. 

 Výchova k tvorivosti 

Pri rozvíjaní tvorivosti sústrediť sa  na rozvíjanie niekoľkých oblastí psychiky: 

 rozvoj fluencie – plynulosti (podporovať u dieťaťa, aby malo čo najviac nápadov na 

riešenie určitého problému). 
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 rozvoj flexibility – pružnosti (podporovať u dieťaťa, aby nápady boli čo 

najrozmanitejšie, nie stereotypné). 

 rozvoj originality – (podporovať u dieťaťa, aby nápady boli zriedkavé, jedinečné). 

 rozvoj fantázie – podporovať u dieťaťa, aby si vedelo predstavovať  veci a udalosti 

v nových súvislostiach  a dokázalo utvárať neobvyklé asociácie. 

 

 Informačno-komunikačné technológie 

Podnecovať rozvoj elementárnych počítačových zručností a tvorivého myslenia. 

 

MAREC:  JAR  K  NÁM  LETÍ    

                                    

                   1. týždeň: Rozprávku a básničku, prečítaj mi trošičku  

 

                    2. týždeň: Putovanie dažďovej kvapky  

 

                    3. týždeň: Staráme sa o rastliny 

 

                    4. týždeň: Stromček – vtáčí domček 

 

Čiastkový cieľ: Posilňovať úctu k materinskému jazyku, k štátnemu jazyku a tradíciám štátu. 

Charakteristika obsahového celku: Keďže marec je mesiacom knihy, celý bude v znamení 

rozprávok a príbehov, čím u detí upevníme kladný vzťah ku knihám. V rozprávkovom 

príbehu putovanie dažďovej kvapky si budú rozvíjať poznatky o vode a vodných živočíchoch 

v sladkej, či slanej vode, hry s vodou Deti sa prostredníctvom rôznych literárnych žánrov 

oboznámia s ľudovými tradíciami, vytvoria originálne pohybové improvizácie zamerané na 

rozvíjanie psychomotorických kompetencií. 

J
A

 S
O

M
 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO 

Grafomotorika. - znázorňovať graficky motivovaný pohyb 

vychádzajúci z krúživých pohybov 

horný, dolný oblúk a vlnovka 

 

psychomotorické 

K 

Umelecké 

stvárnenie 

ľudskej postavy. 

     

 

 

 

Zásady ochrany 

vlastného zdravia. 

 

 

- aplikovať poznatky o svojom tele pri 

zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy (s 

uplatnením rôznych výtvarných a 

pracovných techník 

 

- uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu s 

neznámymi osobami (odmietnuť sladkosti 

od neznámych osôb, vnímať to ako 

nebezpečenstvo ohrozenia zdravia 

psychomotorické 

kognitívne  

           

    

kognitívne 

sociálne, 
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Rodina a jej 

členovia 

- rozlíšiť a pomenovať členov rodiny – starí 

rodičia 

kognitívne, 

komunikatívne, 

osobnostné 

SEO 

Tvorivosť 

v rečovom 

prejave. 

 

Základné pravidlá 

kultúrneho 

správania. 

- Vytvárať rýmy. 

 

 

- uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho 

správania a spoločenských pravidiel pri 

návšteve knižnice 

 

komunikatívne 

 

 

 

sociálne 

 

Ľ
U

D
IA

 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO    

K 

Základné počtové 

úkony v číselnom 

rade od1-5(3) 

- priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu 

predmetov 

učebné 

SEO 

Rozmanitosť 

ľudských 

vlastností. 

- hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne 

charakterové vlastnosti ľudí  

a rozprávkových postáv na základe reálnych 

i fiktívnych situácií 

kognitívne 

 

P
R

ÍR
O

D
A

 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO 
   

K 

Rastlinná 

a živočíšna ríša. 

 

 

Ročné obdobia 

 

- určiť niektoré pozorovateľné spojitosti 

medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou a zaujať 

pozitívne postoje k zvieracej ríši 

- charakterizovať   jar opisom typických 

znakov, poznať prvý jarný kvet, rozlišovať 

časti rastlín  

učebné 

 

 

 

kognitívne 

SEO 

Ochranárske 

postoje k prírode. 

 

 

Ochranárske 

postoje k prírode. 

- prejaviť vzťah a ochranárske postoje 

k vodným zdrojom a prírodnému prostrediu 

a stvárniť ich prostredníctvom rôznych 

umeleckých výrazových prostriedkov 

- prakticky uplatniť návyky starostlivosti o 

prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať 

lístie, atď.), 

kognitívne 

 

 

 

 

psychomotorické 
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K
U

L
T

Ú
R

A
 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO    

K    

SEO 

Plošné 

a priestorové 

výtvarné 

stvárňovanie. 

 

 

Detská, ľudová 

a autorská poézia 

a próza. 

 

 

 

 

 

 

„Čítanie“ 

a „písanie“ 

jednoduchého 

príbehu. 

- kresliť, maľovať, modelovať, plošne a 

priestorovo zobrazovať ľudskú a zvieraciu 

postavu rôznymi technikami, tvorivo a s  

použitím rôzneho materiálu 

- počúvať s porozumením a citovým 

zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú 

poéziu, rozprávky a príbehy, reprodukovať 

ich a vyjadriť rôznymi umeleckými 

výrazovými prostriedkami (výtvarne, 

hudobne, dramaticky, hudobno-dramaticky) 

pocity a dojmy z rozprávok a príbehov  

- prejaviť záujem o knihy, písmená, 

orientovať sa v nich, „čítať“ kreslený príbeh 

a obrázkový seriál, „písať“ obrázkový list 

psychomotorické 

 

 

 

 

komunikatívne, 

učebné 

 

 

 

 

 

 

 

komunikatívne 

 

 

Stratégie:  

 kolektívne, skupinové a individuálne formy práce 

 zásada primeranosti, názornosti, uvedomelosti, cieľavedomosti, postupnosti, trvácnosti, 

individuálneho prístupu 

 metódy rozvíjania kognitívnych funkcií (sem zaraďujeme metódy, ktoré sú zamerané na 

zlepšenie jednotlivých kognitívnych funkcií ako vnímanie, pamäť, myslenie a pozornosť) 

 slovné metódy – rozhovory, rozprávanie na tému, čítanie, počúvanie rôznych rozprávok 

a príbehov, nácvik a recitácia básni, nácvik piesni, maľované čítanie, hry so slovami - 

homonymá, synonymá, antonymá, hláskami, písmenami, asociačné metódy, spievanie 

ľudových piesní, prezeranie detských  encyklopédií – vzájomná komunikácia,  

 názorné m. - experimentovať a realizovať pokusy: filtrácia vody cez filtračný papier, Ako 

klíči fazuľa, sledovanie filmovej rozprávky DVD, počúvanie hudby a rôznych zvukov 

spojené s vodou, vychádzky k potoku so sledovaním prírody 

 metóda praktickej činnosti: námetové, konštruktívne, dramatické, didaktické, pohybové 

hry, s manipulácia s rôznym prírodným a odpadovým materiálom, strihanie, lepenie, 

kreslenie, maľovanie ľudskej a zvieracej postavy aplikovaním rôznych techník, výtvarné 

práce  

 hry a manipulácia s rozličnými stavebnicami aj s molitanovou stavebnicou, pohybové 

aktivity v prírode –, kolobežkovanie, turistická vychádzka do prírody , hry s vodou - 

zdobenie vody – v malých fľašiach farbiť vodu, zdobiť podľa fantázie,  

 metóda práce s informačnými fondmi - práca s PC – detské edukačné programy, práca 

s internetom,  
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 motivačné m. - motivácia činnosťou, motivácia hodnotením 

 aktivizujúce m. - situačné a inscenačné metódy, problémové učenie, projektové učenie, 

DITOR, brainstorming, metóda hlasného uvažovania, metóda diskutovania, reflexívne,  

zážitkové učenie,  

 metódy socio-emocionálnej výchovy – sociálna a morálna diskusia (ranné stretnutia), m. 

povzbudzovania, m. kladného vzoru, príkladu 

Učebné zdroje: 

 obrázkový materiál  

 omaľovanky, pracovné listy, pracovné zošity – Písanka predškoláka, Matematika 

predškoláka 

 detské ľudové a autorské rozprávky a príbehy 

 detské edukačné programy - ALF 

 prírodný materiál 

 puzzle, vkladačky 

 výtvarný a pracovný materiál -  výkresy rôzneho formátu, farby, štetce, nádoby na 

vodu, gumené obrusy, baliaci papier, lepidlo, noviny, nožnice, farebné papiere, 

odpadový materiál, tuš, paličky,  

 piesne, básne, riekanky s danou tematikou 

 rôzne didaktické pomôcky  

 detské rytmické nástroje 

 bábkové divadielko s bábkami  

 

Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených výchovno-vzdelávacích 

cieľov: 

 pracovné zošity a listy 

 výsledné produkty detí 

Prierezové témy:  

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

Rešpektovať práva dieťaťa: „Právo na bezplatné vzdelanie“, ktoré zvýši jeho všeobecnú 

kultúrnu úroveň. 

Utvárať a rozvíjať základy osobnostnej integrity, prosociálneho cítenia a správania sa k iným 

ľuďom.  

Rozvíjať sebaúctu a sebadôveru, schopnosť obhájiť svoje názory a viesť deti ku kultúrnemu 

správaniu. 
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 Ochrana života a zdravia 

Utvárať pozitívny postoj k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu i k zdraviu iných. Utvárať 

návyky správneho životného štýlu, uskutočňovanie pravidelných pohybových aktivít v triede, 

telocvični, na pobyte vonku. 

 Dopravná výchova 

Pripraviť dieťa na budúci samostatný pohyb ako účastníka cestnej premávky. Viesť deti 

k poznaniu základných dopravných značiek a riadiť sa podľa nich. 

 Environmentálna výchova 

Chápať potrebu ochrany životného prostredia a získavať pozitívne postoje k ochrane 

životného prostredia. Viesť deti k uvedomeniu si potreby chrániť si životné prostredie. 

Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k vodným zdrojom a prírodnému prostrediu. 

 Mediálna výchova 

Viesť deti k orientácií v mediálnom svete. Viesť deti k rozlišovaniu fikcie od reality pri 

sledovaní detských filmov, rozprávok, príbehov. Rozlišovať pozitívne a negatívne konanie pri 

sledovaní detských rozprávok a filmov 

 Multikultúrna výchova 

 Napomáhať eliminovať negatívne správanie s prvkami neznášanlivosti a rasizmu. Viesť deti 

k poznaniu a rešpektovaniu rôznych kultúr a k utváraniu  prosociálneho správania k ľuďom 

a deťom z  rôznych kultúr. 

 Výchova k tvorivosti 

Pri rozvíjaní tvorivosti sústrediť sa  na rozvíjanie niekoľkých oblastí psychiky: 

 rozvoj fluencie – plynulosti (podporovať u dieťaťa, aby malo čo najviac nápadov na 

riešenie určitého problému). 

 rozvoj flexibility – pružnosti (podporovať u dieťaťa, aby nápady boli čo 

najrozmanitejšie, nie stereotypné). 

 rozvoj originality – (podporovať u dieťaťa, aby nápady boli zriedkavé, jedinečné). 

 rozvoj fantázie – podporovať u dieťaťa, aby si vedelo predstavovať  veci a udalosti 

v nových súvislostiach  a dokázalo utvárať neobvyklé asociácie. 

 

 Informačno-komunikačné technológie 

Podnecovať rozvoj elementárnych počítačových zručností a tvorivého myslenia. 
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APRÍL:    PRÍRODA  SA  ZOBÚDZA 

                                    

            1. týždeň: Sviatky jari – výzdoba, príprava 

 

            2. týždeň: Veľká noc – zvyky a tradície 

 

            3. týždeň: Bacily – preč s nimi 

 

            4. týždeň:  Naša Zem je guľatá   

                                 

            5. týždeň:   Poseďme si pri rozprávke    

 

 

Čiastkový cieľ: Naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné 

vzdelávanie. 

Charakteristika obsahového celku: Príroda je všetko, čo nás obklopuje – voda, vzduch, 

zem, stromy, zvieratá, hmyz. Preto je na ľuďoch, aby prírodu ochraňovali, starali sa o ňu a to 

je potrebné vštepovať deťom už od útleho veku. Vedieme deti k ekologickému mysleniu 

a konaniu na základe vlastných zážitkov a skúseností. Upozorníme deti na farebnú symboliku 

zberných odpadových nádob, budeme s deťmi diskutovať o nutnosti triedenia odpadu. Deti sa 

budú zoznamovať s ľudovými zvykmi a tradíciami Veľkej noci, osvojovať si rôzne výtvarné 

techniky pri príprave veľkonočných dekorácií, zoznamovať sa s jarnými prácami, poznávať 

význam práce, pestovať si pozitívny vzťah k pracovným činnostiam, experimentovať 

s rastlinkami, spoznávať jednotlivé druhy vtákov, domácich zvierat, stromov a kvetov, 

osvojovať si ochranárske postoje a učiť sa vážiť si život vo všetkých jeho formách. Návšteva 

gazdovského dvora a eko farmy. 

J
A

 S
O

M
 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO 

Práca s rôznym 

materiálom. 

 

 

 

 

 

Grafomotorika.  

- zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu 

vrátane odpadového, uplatňovať pri tom 

technickú tvorivosť a zachovať pri 

pracovných, či technických činnostiach 

návyky poriadku 

- znázorňovať graficky motivovaný 

pohyb vychádzajúci z krúživých 

pohybov široký, úzky, vysoký, plytký 

horný, dolný oblúk a ležatá osmička 

 

psychomotorické 

 

 

 

 

 

 

psychomotorické 

K 

Možnosti 

poškodenia 

zdravia. 

- rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva  

a poškodenia zdravia pri manipulácii 

s niektorými neznámymi prírodninami 

 

kognitívne 

SEO 

Artikulácia hlások 

a hláskových 

skupín. 

 

- vedieť sluchom rozlišovať jednotlivé 

hlásky v slove a správne a zreteľne ich 

vyslovovať 

učebné , 

kognitívne 
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Tvorivosť 

v rečovom prejave. 

 

- používať synonymá, antonymá a 

homonymá 

 

učebné 

 

Ľ
U

D
IA

 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO    

K 

Základné počtové 

úkony v číselnom 

rade od 1-5(3) 

- vykonávať jednoduché operácie v číselnom 

rade od 1-5(3) (v spojitosti s manipuláciou 

s predmetmi alebo hračkami) 

 

učebné, 

kognitívne 

SEO 

Rozmanitosť 

ľudských 

vlastností. 

- hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne 

charakterové vlastnosti ľudí na základe 

reálnych i fiktívnych situácií 

 

kognitívne 

 

P
R

ÍR
O

D
A

 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO 

Pohyb v prírode. - zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho 

prírodného okolia 

 

psychomotorické 

K 

Kvety. 

Starostlivosť 

o rastliny. 

 

Zvieratá 

a živočíchy. 

Domáce zvieratá. 

 

 

 

Význam 

prírodného 

prostredia 

- poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety  

 

- uvedomiť si a vedieť zdôvodniť význam 

starostlivosti o rastliny 

 

 

 

- poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho 

alebo   sprostredkovaného pozorovania 

niektoré vtáky, domáce a lesné zvieratá, 

zdôvodniť ich úžitok   

- zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši  

- poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z 

dotýkania sa neznámych zvierat 

- poznať život rastlín a živočíchov okolo 

potokov a rybníkov, poznávať 

a pomenovať súvislosti medzi nimi 

 

učebné, 

informačné 

kognitívne 

 

učebné, 

kognitívne 

 

 

 

 

osobnostné 

kognitívne 

 

 

 

informačné 
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SEO 

Hodnotenie 

prírodného 

prostredia. 

 

 

 

 

Ochranárske 

postoje k prírode. 

- hodnotiť prírodné prostredie, prejaviť vzťah 

a ochranárske postoje k prírodnému 

prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom 

rôznych umeleckých výrazových 

prostriedkov 

- rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo 

starostlivosti o prírodu a zobraziť ich 

kognitívne 

 

 

 

 

 

 

komunikatívne 

 

K
U

L
T

Ú
R

A
 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO    

K 

Kultúrne 

dedičstvo, sviatky 

a ich oslavy. 

- zapojiť sa aktívne do prípravy sviatkov 

vrátane udržiavania  ľudových tradícií 

 

sociálne, učebné 

SEO    

 

Stratégie:  

 kolektívne, skupinové a individuálne formy práce 

 zásada primeranosti, názornosti, uvedomelosti, cieľavedomosti, postupnosti, trvácnosti, 

individuálneho prístupu 

 metódy rozvíjania kognitívnych funkcií (sem zaraďujeme metódy, ktoré sú zamerané na 

zlepšenie jednotlivých kognitívnych funkcií ako vnímanie, pamäť, myslenie a pozornosť) 

 slovné metódy – rozhovory ,rozprávanie na tému, čítanie, počúvanie rôznych rozprávok 

a príbehov o zvieratách a prírode, spievanie a recitovanie s tematikou Veľkej noci, 

zvierat,  maľované čítanie, asociačné metódy, prezeranie detských  encyklopédií – 

vzájomná komunikácia, 

 názorné m. - experimentovať a realizovať pokusy: pozorovanie klíčenia semien, pokus 

Od semienka k rastlinke, návšteva obchodu Chov produkt, počúvanie hudby a rôznych 

zvukov spojené s prírodou a zvieratami, turistická vychádzka do prírody spojené 

s pozorovaním prírody, s praktickým rozpoznávaním stromov, kríkov a kvetov, 

vychádzky s pozorovaním domácich zvierat a vtákov – návšteva gazdovského dvora 

a eko farmy 

 metóda praktickej činnosti: námetové, konštruktívne, dramatické, didaktické, pohybové 

hry, s manipulácia s rôznym prírodným a odpadovým materiálom, strihanie, lepenie, 

kreslenie, maľovanie zvieracej postavy aplikovaním rôznych techník, výtvarná práca 

modelovanie zvieracích postáv a vtákov, výtvarné a pracovné činnosti s veľkonočnou 

tematikou (zdobenie vajíčok, výroba korbáčov...) a enviromentálnym zameraním, 

pohybové aktivity v prírode – kolobežkovanie, lisovanie, zakladanie herbáru, vytváranie 

vlastných kníh  

 metóda práce s informačnými fondmi - práca s PC – detské edukačné programy, práca 

s internetom,  
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 motivačné m. - motivácia činnosťou, motivácia hodnotením 

 aktivizujúce m. - situačné a inscenačné metódy problémové učenie, projektové učenie, 

DITOR, brainstorming, metóda hlasného uvažovania, metóda diskutovania, reflexívne,  

zážitkové učenie 

Učebné zdroje: 

 detské encyklopédie 

 obrázkový materiál na tému veľká noc, príroda, vtáci, zvieratá a mláďatá 

 pracovné listy a omaľovanky na dané témy 

 pracovné zošity – Písanka predškoláka, Matematika predškoláka 

 výtvarný a pracovný materiál – pastelky, farby, štetce, poháre s vodou, obrusy, 

výkresy, baliaci papier, nožnice, obrázky, lepidlo, farebný papier 

 vyfúknuté vajíčka, farby na vajíčka 

 kašírovacia hmota, balóny, dekoratívny materiál – tráva, konáriky, kuriatka... 

 piloviny, semiačka trávy, silonkové pančuchy, gombíky, niť a ihla 

 detské rytmické nástroje 

 piesne a básne na dané témy 

 odborná literatúra na dané témy 

 PC a internet 

 

Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených výchovno-vzdelávacích 

cieľov: 

 pracovné zošity a listy 

 výsledné produkty detí 

Prierezové témy: 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

Utvárať a rozvíjať základy osobnostnej integrity, prosociálneho cítenia a správania. 

Rozvíjať sebaúctu, sebadôveru, sebareflexiu. 

 Ochrana života a zdravia 

Rešpektovať práva dieťaťa: „Právo na ochranu zdravia“, aby sa v slobodných, dôstojných 

podmienkach zdravým a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne 

a sociálne. 

Utvárať pozitívny postoj k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu i k zdraviu iných. 

Utvárať návyky správneho životného štýlu. 
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 Enviromentálna výchova 

Rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, že na elementárnej úrovni bude chápať a hodnotiť vzťahy 

medzi ním a životným prostredím v jeho okolí, bude chápať potrebu ochrany životného 

prostredia vôbec a získavať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia. 

 Mediálna výchova 

Orientovať sa primerane veku v mediálnom svete – detské časopisy, rozprávky, príbehy. 

 Výchova k tvorivosti 

Rozvoj fluencie – plynulosti (podporovať u dieťaťa, aby malo čo najviac nápadov na riešenie 

určitého problému). 

Rozvoj flexibility – pružnosti (podporovať u dieťaťa, aby nápady boli čo najrozmanitejšie, nie 

stereotypné). 

Rozvoj originality – (podporovať u dieťaťa, aby nápady boli zriedkavé, jedinečné). 

Rozvoj fantázie – podporovať u dieťaťa, aby si vedelo predstavovať veci a udalosti v nových 

súvislostiach  a dokázalo utvárať neobvyklé asociácie. 

 Informačno-komunikačné technológie 

Podnecovať rozvoj elementárnych počítačových zručností a tvorivého myslenia. 

 

MÁJ:  SLNKO  PEKNE  HREJE,  NA DETI SA SMEJE           

 

1. týždeň: : Poznaj prírodu a zvieratká v nej 
 

 2. týždeň Mamka moja, mamulienka   

   

3. týždeň: Čistá voda, čistý vzduch 
 

4. týždeň: Sme rovnakí a predsa iní 
 

 

Čiastkový cieľ: Naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty.  

Charakteristika obsahového celku: Mama vedieme deti k tomu, aby si ju za tú starostlivosť 

a lásku vždy vážili a preukazovali jej úctu. Deti vyjadria svoj vzťah k mamičke aktívnou 

prípravou a darčekom pre mamičky. Vhodným spôsobom je potrebné deťom priblížiť ich 

narodenie a v tejto súvislosti starostlivosť o nich. Týmto rozvíjame u detí výchovu 

k rodičovstvu.. Umožníme deťom spoznávať aj povolania vyžadujúce väčšiu bezpečnosť ako 

sú požiarnici a záchranári. Obsahový celok ukončíme rozvíjaním poznatkov o doprave 

a bezpečnosti. Návšteva družobnej materskej školy. 
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J
A

 S
O

M
 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO 

Základné grafické 

tvary. 
- znázorňovať graficky motivovaný pohyb 

vychádzajúci z pohybu dlane a prstov pri 

kombinácii pohybov s dodržaním smeru 

pohybu zľava doprava 

psychomotorické 

K 

Rodina a jej 

členovia. 

Postoje k členom 

rodiny. 

 

 

 

Umelecké 

stvárnenie 

ľudskej postavy. 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnosť 

cestnej premávky. 

- rozlíšiť a pomenovať členov rodiny, zaujať 

k nim  postoj, vedieť si vážiť starostlivosť 

a lásku matky,  vyjadriť to prostredníctvom 

rôznych umeleckých výrazových 

prostriedkov  

- získavať poznatky o narodení 

a starostlivosti o bábätko ako nového člena 

rodiny 

- aplikovať poznatky o svojom tele pri 

zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy (s 

uplatnením rôznych výtvarných a 

pracovných techník) 

 
- poznať základné dopravné značky, riadiť sa 

podľa nich 

kognitívne, 

učebné 

sociálne 

 

 

 

 

informačné 

 

 

 

učebné 

psychomotorické 

 

 

 

 

učebné 

SEO 

Kontakt 

v komunikácii. 
- predstaviť seba a svoju mamu, uplatniť 

aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na 

obsahový kontext 

komunikatívne 

 

 

 

Ľ
U

D
IA

 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO    

K 

Ľudské činnosti 

a ich umelecké 

stvárnenie. 

Význam práce. 

 

 

 

 

Dopravné 

prostriedky. 

- poznať a v hrách napodobniť prácu rodičov 

- poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť 

rozmanité ľudské činnosti a pochopiť 

význam práce na základe rozmanitých  

pracovných činností 

- poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné 

prostriedky podľa miesta pohybu (zem, 

voda, vzduch) 

 

sociálne 

učebné, 

komunikatívne, 

kognitívne 

 

 

 

učebné, 

kognitívne 
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SEO 

Delenie, pomoc, 

obdarovanie. 
- rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť 

inému 

 

sociálne 

 

P
R

ÍR
O

D
A

 VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO    

K 
 

 

  

SEO    
 

K
U

L
T

Ú
R

A
 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO 

Tanec a pohybová 

improvizácia. 

- vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným 

kultivovaným pohybom, uplatňovať tanečné 

prvky (cvalové poskoky, poskočný krok, 

otočky, úklony) 

 

psychomotorické 

K 

Kultúrne 

dedičstvo, sviatky 

a ich oslavy. 

 

Umelecké 

stvárnenie 

prežívania 

sviatkov. 

- zapojiť sa aktívne do prípravy sviatku – Deň 

matiek 

- vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

prostriedkami pocity, dojmy a zážitky 

z osláv sviatkov 

 

sociálne, učebné 

 

 

psychomotorické  

SEO 

Spev piesní. 

 

 

 

 

 

Prednes 

literárnych 

útvarov. 

- spievať v rozsahu kvinty (c1 – g1) – sexty 

(relatívne intonačne čisto), v prípade 

hudobného nadania aj v rozsahu oktávy (c1 

– c2) s radosťou  

- zapamätať si a prednášať krátke literárne 

útvary, napr. riekanky a krátke detské básne 

učebné 

 

 

 

 

 

komunikatívne 

 

 

 

Stratégie:  

 kolektívne, skupinové a individuálne formy práce 

 zásada primeranosti, názornosti, uvedomelosti, cieľavedomosti, postupnosti, trvácnosti, 

individuálneho prístupu 

 metódy rozvíjania kognitívnych funkcií (sem zaraďujeme metódy, ktoré sú zamerané na 

zlepšenie jednotlivých kognitívnych funkcií ako vnímanie, pamäť, myslenie a pozornosť) 

 slovné metódy – rozhovory, rozprávanie na tému „Moja mamka“, čítanie, počúvanie 

rôznych rozprávok a príbehov, nácvik, recitácia básni a piesni o mamke, maľované 
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čítanie, hry so slovami, hláskami, písmenami, asociačné metódy, prezeranie detských  

encyklopédií – vzájomná komunikácia 

 názorné m. -  návšteva dopravného ihriska spojené s ukážkami záchrannej služby, polície, 

HaZZ  

 metóda praktickej činnosti: námetové, konštruktívne, dramatické, didaktické, pohybové 

hry, s manipulácia s rôznym materiálom, strihanie, lepenie, kreslenie, maľovanie ľudskej 

postavy aplikovaním rôznych techník, hry a manipulácia s rozličnými stavebnicami aj 

s molitanovou stavebnicou, pohybové aktivity v prírode – kolobežkovanie, turistická 

vychádzka do prírody  

 metóda práce s informačnými fondmi - práca s PC – edukačný program -ALF  

 motivačné m. - motivácia činnosťou, motivácia hodnotením 

 aktivizujúce m. - situačné a inscenačné metódy, brainstorming, metóda hlasného 

uvažovania, metóda diskutovania, reflexívne,  zážitkové učenie 

 

Učebné zdroje: 

 

 detské encyklopédie 

 rozprávková kniha  

 obrázkový materiál na tému rodina, mama 

 pracovné listy a omaľovanky na dané témy 

 pracovné zošity – Písanka predškoláka, Matematika predškoláka 

 výtvarný a pracovný materiál – pastelky, farby, štetce, poháre s vodou, obrusy, 

výkresy, baliaci papier, nožnice, obrázky, lepidlo, farebný papier 

 detské rytmické nástroje 

 piesne a básne na dané témy 

 odborná literatúra na dané témy 

 šablóny na prekresľovanie 

 PC a internet 

 

Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených výchovno-vzdelávacích 

cieľov: 

 pracovné zošity a listy 

 výsledné produkty detí 
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Prierezové témy:  

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

Utvárať a rozvíjať základy osobnostnej integrity, prosociálneho cítenia a správania. 

Rozvíjať sebaúctu, sebadôveru, sebareflexiu. 

 Ochrana života a zdravia 

Rešpektovať práva dieťaťa: „Právo na ochranu pred krutosťou“, pretože všetky deti musia byť 

chránené pred útlakom a prácami, ktoré škodia ich fyzickému a psychickému zdraviu. 

Utvárať pozitívny postoj k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu i k zdraviu iných. 

Utvárať návyky správneho životného štýlu. 

 Enviromentálna výchova 

Rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, že na elementárnej úrovni bude chápať a hodnotiť vzťahy 

medzi ním a životným prostredím v jeho okolí, bude chápať potrebu ochrany životného 

prostredia vôbec a získavať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia. 

 Mediálna výchova 

Orientovať sa primerane veku v mediálnom svete – detské časopisy, rozprávky, príbehy. 

 Výchova k tvorivosti 

Rozvoj fluencie – plynulosti (podporovať u dieťaťa, aby malo čo najviac nápadov na riešenie 

určitého problému). 

Rozvoj flexibility – pružnosti (podporovať u dieťaťa, aby nápady boli čo najrozmanitejšie, nie 

stereotypné). 

Rozvoj originality – (podporovať u dieťaťa, aby nápady boli zriedkavé, jedinečné). 

Rozvoj fantázie – podporovať u dieťaťa, aby si vedelo predstavovať  veci a udalosti v nových 

súvislostiach  a dokázalo utvárať neobvyklé asociácie. 

 Informačno-komunikačné technológie 

Podnecovať rozvoj elementárnych počítačových zručností a tvorivého myslenia. 

 

JÚN:   LETO, LETO, LETKO MILÉ... 

 
        1. týždeň: Zebra na ceste, bezpečne ma prevedie 

 

         2. týždeň: Vitaj leto! 

 

         3. týždeň: Mesto, kde žijem 
   

         4., 5. týždeň: Lúčime sa, škôlka milá 
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Čiastkový cieľ: Pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, 

znášanlivosti, tolerancie, rovností pohlaví a priateľstva medzi národnostnými a etnickými 

skupinami. 

Charakteristika obsahového celku: Je tu leto a s ním aj veľa pekných dní, veľa radostí, 

výletov, športovania, no súvisí s ním aj koniec školského roka a rozlúčka so všetkými 

kamarátmi, hračkami a ľuďmi v ŠMŠ. Aktivity budú zmerané na vytváranie a udržiavanie  

pozitívnych sociálnych  vzťahov s rovesníkmi a dospelými. Celý mesiac bude smerovaný 

hlavne na pobyt vonku a športové aktivity, v ktorých si deti rozvinú aj špeciálne pohybové 

zručnosti kolobežkovanie. Popri tom si budú opakovať poznatky o prírode a o voľne žijúcich 

živočíchoch a hmyze. Levočská biela pani nás bude sprevádzať po dominantách nášho mesta..        

 

J
A

 S
O

M
 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO 

Svalové napätie 

a dýchanie. 

 

Uplatnenie 

laterality 

v pohybe. 

 

Základné 

lokomočné 

pohyby. 

 

Manipulácia 

s náčiním. 

 

 

 

 

Základné 

grafické tvary. 

- kontrolovať pri pohybe svalové napätie a 

dýchanie, 

- prejaviť v rôznych pohybových činnostiach 

vlastnú lateralitu, 

- ovládať základné lokomočné pohyby 

 

- manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním 

(rukami, nohami, kolenami, hlavou, zdvíhať, 

nosiť, podávať, gúľať, pohadzovať, odrážať, 

kopať, driblovať, balansovať) 

 

- držať správne grafický materiál, používať 

primeranú intenzitu tlaku pri zaznamenávaní 

kombinácie pohybov 

psychomotorické 

 

 

psychomotorické 

 

 

 

psychomotorické 

 

 

 

 

psychomotorické 

 

 

 

 

psychomotorické 

K 

Postoj k členom 

rodiny 

 

 

 

 

Možnosti 

poškodenia 

zdravia. 

 

 

 

Bezpečnosť 

cestnej 

premávky. 

- Predstaviť svojho otca, vyjadriť ho 

prostredníctvom rôznych umeleckých 

výrazových prostriedkov 

 

- rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva 

poškodenia zdravia pri zakázanej 

manipulácii s neznámymi prírodninami 

 

- zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel 

cestnej premávky vzhľadom na bezpečnosť, 

prechádzať bezpečne cez cestu pod vedením 

učiteľky 

komunikatívne, 

psychomotorické, 

osobnostné 

učebné 

 

 

kognitívne, 

učebné 

 

 

 

učebné 

SEO 
Pasívna a aktívna 

slovná zásoba. 

- uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom komunikatívne 
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na obsahový kontext (zmysluplne rozprávať 

o svojich pocitoch, zážitkoch, dojmoch 

z osláv MDD, z výletov…) 

 

Ľ
U

D
IA

 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO    

K 

Základné počtové 

úkony. 
- vykonávať jednoduché operácie v číselnom 

rade od 1 do 5(3) (v spojitosti 

s manipuláciou s predmetmi alebo 

hračkami) priradiť číslo (nie číslicu) k 

danému počtu predmetov od 1 do 5(3) 

učebné 

SEO    
 

P
R

ÍR
O

D
A

 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO 

Pohyb v prírode. 

 

 

Špeciálne 

pohybové 

zručnosti 

a schopnosti. 

- zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho 

prírodného okolia 

- zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne 

pohybové zručnosti a schopnosti 

kolobežkovanie 

- pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi 

prírodnými alebo umelými prekážkami 

 

psychomotorické 

 

 

psychomotorické 

 

 

 

psychomotorické 

K 

Zvieratá 

a živočíchy. 

 

 

 

Kvety. Stromy 

a kríky. 

- poznať, rozlíšiť a určiť na základe 

priameho alebo sprostredkovaného 

pozorovania niektoré exotické zvieratá a 

voľne žijúce živočíchy a hmyz  

- poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety  a 

stromy                                               

 

učebné, 

komunikatívne 

 

 

 

učebné 

SEO 

Krásy prírody. - citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro 

a jedinečnosť, hodnotiť prírodné prostredie 

osobnostné 
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K
U

L
T

Ú
R

A
 

VO 
Obsahový 

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie 

PMO    

K 

Mestá a obce. 

Moja rodná vlasť. 

 

 

 

 

 

Kultúrne 

dedičstvo, sviatky 

a ich oslavy. 

 

Rozmanitosť 

sveta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umelecké 

stvárnenie 

dojmov 

z pozorovania 

sveta. 

- poznať niektoré miestne a štátne symboly, 

vedieť, že naša vlasť je Slovenská 

republika,  hlavným mestom je Bratislava, 

vymenovať niektoré názvy ďalších miest 

a obcí 

- oboznamovať sa s ľudovými tradíciami 

a aktívne sa zapojiť na ich udržiavaní 

 

- oboznámiť sa so symbolmi Európskej únie 

(hymnu, zástavu, menu), s niektorými 

štátmi EU a ich typickými znakmi (5 - 6 

ročné deti) 

- overiť si z detských encyklopédií a iných 

médií, že svet je rozmanitý (pozostáva aj z 

oceánov, morí, riek, pohorí, lesov, pralesov, 

rozmanitej zvieracej ríše, atď.) 

- vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

prostriedkami pocity, dojmy z pozorovania 

sveta, príp. zážitky z návštevy zahraničia 

učebné 

 

 

 

 

 

 

učebné, 

komunikatívne 

 

 

informačné 

 

 

 

 

informačné, 

učebné 

 

 

 

osobnostné, 

psychomotorické 

 

 

SEO 

Hodnotiace 

postoje k 

umeleckým 

dielam. 

- hodnotiť postupne umelecké diela, 

architektonické riešenia významných budov 

osobnostné 

  

Stratégie:  

 kolektívne, skupinové a individuálne formy práce 

 zásada primeranosti, názornosti, uvedomelosti, cieľavedomosti, postupnosti, trvácnosti, 

individuálneho prístupu 

 metódy rozvíjania kognitívnych funkcií (sem zaraďujeme metódy, ktoré sú zamerané na 

zlepšenie jednotlivých kognitívnych funkcií ako vnímanie, pamäť, myslenie a pozornosť) 

 slovné metódy – rozhovory, rozprávanie na tému „Môj ocko“, čítanie, počúvanie rôznych 

rozprávok a príbehov z rodinného prostredia, nácvik, recitácia básni a piesni o ockovi, na 

tému leto, rozlúčka so ŠMŠ, maľované čítanie, hry so slovami, hláskami, písmenami, 

asociačné metódy, prezeranie detských  encyklopédií – vzájomná komunikácia 

 názorné m. - pozorovanie a ukážka obrázkov – symboly SR, EÚ a niektorých štátov EÚ 

počúvanie hudby – hymna SR, EÚ a piesní typických pre niektoré krajiny EÚ, prezeranie 

obrázkového materiálu  
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 metóda praktickej činnosti - námetové, konštruktívne, dramatické, didaktické, pohybové 

hry, s manipulácia s rôznym prírodným a odpadovým materiálom (orechové škrupinky 

dotvárať rôznym druhotným materiálom a zhotovovať lienky, motýle, mravcov, slimákov 

a pod.), strihanie, lepenie, manipulácia s predmetmi v číselnom rade 1-5(3), kreslenie, 

maľovanie ľudského tela, hry a manipulácia s rozličnými stavebnicami aj s molitanovou 

stavebnicou, pohybové aktivity v prírode –kolobežkovanie, turistická vychádzka do 

prírody, hry s pieskom,  

 metóda práce s informačnými fondmi - práca s PC  

 motivačné m. - motivácia činnosťou, motivácia hodnotením 

 aktivizujúce m. - situačné a inscenačné metódy, problémové učenie, metóda 

diskutovania, brainstorming, zážitkové učenie  

Učebné zdroje: 

 detské encyklopédie 

 obrázkový materiál na danú tému 

 pracovné listy a omaľovanky na dané témy 

 pracovné zošity – Písanka predškoláka, Matematika predškoláka 

 výtvarný a pracovný materiál – pastelky, farby, štetce, poháre s vodou, obrusy, 

výkresy, baliaci papier, nožnice, obrázky, lepidlo, farebný papier 

 detské rytmické nástroje 

 piesne a básne na dané témy 

 PC a internet 

 modelovacia hmota 

 detské knihy 

 didaktické pomôcky  

 molitánová stavebnica 

 

Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených výchovno-vzdelávacích 

cieľov: 

 pracovné zošity a listy 

 výsledné produkty detí 
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Prierezové témy: 

 Osobnostný a sociálny rozvoj  

Rozvíjať základy prosociálneho cítenia a harmonického spolunažívania s inými deťmi a aj 

dospelými.  

Rozvíjať a upevňovať sebadôveru, sebaúctu a zodpovednosť za seba samého a svoje konanie 

a hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach. 

 Ochrana života a zdravia 

Utvárať návyky správneho životného štýlu, uskutočňovanie pravidelných pohybových aktivít 

v triede, telocvični, na pobyte vonku.  

Upozorniť na dôsledky možného nebezpečia a  poškodenia zdravia pri zakázanej manipulácii 

s neznámymi prírodninami. 

 Dopravná výchova 

Pripraviť dieťa na budúci samostatný pohyb ako účastníka cestnej premávky.  

Viesť deti k poznaniu základných dopravných značiek a riadiť sa podľa nich.  

Zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky vzhľadom na vlastnú 

bezpečnosť. 

 Enviromentálna výchova 

Rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, že na elementárnej úrovni bude chápať a hodnotiť vzťahy 

medzi ním a životným prostredím v jeho okolí, bude chápať potrebu ochrany životného 

prostredia vôbec a získavať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia. 

 Mediálna výchova 

Viesť deti k orientácii v mediálnom svete.  

Viesť deti k rozlišovaniu fikcie od reality pri sledovaní detských filmov, rozprávok, príbehov.  

Viesť deti k chápaniu mediálneho posolstvá, v rozprávkach objavovať to pozitívne 

a hodnotné. 

 Multikultúrna výchova 

Rešpektovať práva dieťaťa: „Všetky práva dieťaťa platia pre všetky deti“ bez rozdielu rasy, 

farby, pohlaví, reči, náboženstva… 

Viesť deti k tolerancii a rešpektovaniu rozličných kultúr a k akceptovaniu ľudí z rozličných 

kultúr, zaujať pozitívne a empatické postoje k multikultúrnej a socioekonomickej rozmanitosti 

ľudstva. 

 Výchova k tvorivosti 

Rozvoj fluencie – plynulosti (podporovať u dieťaťa, aby malo čo najviac nápadov na riešenie 

určitého problému). 

Rozvoj flexibility – pružnosti (podporovať u dieťaťa, aby nápady boli čo najrozmanitejšie, nie 

stereotypné). 

Rozvoj originality – (podporovať u dieťaťa, aby nápady boli zriedkavé, jedinečné). 

Rozvoj fantázie – podporovať u dieťaťa, aby si vedelo predstavovať  veci a udalosti v nových 

súvislostiach  a dokázalo utvárať neobvyklé asociácie. 
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 Informačno-komunikačné technológie 

Podnecovať rozvoj elementárnych počítačových zručností a tvorivého myslenia 
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PRÍLOHA č. 1. 

ŠPECIÁLNE POHYBOVÉ ZRUČNOSTI 

(zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti) 

 

Obsahový  

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie Návrh aktivít 

J
A

Z
D

A
 N

A
 K

O
L

O
B

E
Ž

K
E

, 
T

R
O

J
K

O
L

K
E

 

 

- oboznámiť sa s pravidlami 

dopravnej výchovy pri zvládnutí 

bezpečnej jazdy na kolobežke, 

trojkolke, (reflexná vesta, prilba, 

jazda vpravo, jazda za sebou, 

medzery medzi sebou...) 

 

informačné, 

učebné, 

komunikatívne, 

kognitívne 

 rozhovor 

 sledovanie a riešenie 

edukačného programu  

- oboznámiť sa s držaním a tlačením 

kolobežky, trojkolky, v priamom 

smere a pri otáčaní; 

 

psychomotorické 

učebné 
 praktické prevedenie 

na dopravnom ihrisku 

- nácvik rovnovážnej schopnosti pri 

jazde na kolobežke 

 

psychomotorické 

učebné 
 praktické prevedenie 

na dopravnom ihrisku 

- zvládnuť zmeny smeru jazdy, 

bezpečné otáčanie; 

psychomotorické 

učebné 
 jazda po kružnici 

 jazda po slalomovej 

dráhe 

- zvládnuť jazdu do aj z mierneho 

svahu; 

psychomotorické 

učebné 
 dopravné ihrisko 

- zdokonaliť všetky získané 

zručnosti s dôrazom na 

bezpečnosť; 

psychomotorické 

učebné 
 dopravné ihrisko 

 

- preveriť všetky získané zručnosti 

a vedomosti, dodržiavať postupy a 

pravidlá v simulovaných, 

dopravných situáciách (vhodné 

reagovanie, konanie a správanie 

sa) v rolách chodcu a cyklistu. 

psychomotorické 

učebné 

kognitívne 

 dopravné ihrisko  
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Obsahový  

štandard 
Špecifický cieľ Kompetencie Návrh aktivít 

H
R

Y
 N

A
 S

N
E

H
U

 

S
 L

O
P

A
T

A
M

I 
 

A
 B

O
B

O
V

A
N

IE
  

 

- prekonať strach z jazdy na 

lopatách, boboch a kĺzať sa 

z mierneho svahu; 

- uplatňovať samostatný zjazd, 

bezpečne riadiť a brzdiť; 

 

psychomotorické   „Sánkarske preteky“ 

  „Kto dôjde ďalej?“ 

 


