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Vymedzenie vlastných cieľov školy a poslania výchovy a vzdelávania

V materskej škole pri tvorbe školského vzdelávacieho programu sme si stanovali vlastné ciele
zohľadňujúce potreby na rozvoj všetkých oblastí osobností dieťaťa, pričom sme vychádzali
s podmienok školy v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie
v materských školách.
MILÚŠIK
M - myslenie
I - informácie
L - logopédia
Ú - úprimnosť
Š - šport
I - iniciatíva
K – kreativita

Hlavné ciele:
2.1. Podnecovať deti k objavovaniu možností vlastného tela
2.2. Prežívať radosť z pohybu
2.3. Považovať pohybovú aktivitu za súčasť zdravého životného štýlu
2.4. Rozvíjať komunikačné zručnosti
2.5. Schopnosť spoznávať materinský jazyk
2.6. Zvyšovať jazykovú kultúru
2.7. Schopnosť počúvať s porozumením
2.8. Schopnosť funkčne využívať jazykové i mimojazykové prostriedky v rozličných
komunikačných situáciach

3.

Vlastné zameranie školy

Materská škola ponúka okrem základných oblastí rozvoja aj špecifické, ktoré vychádzajú
z podmienok školy a rozvíjajú okrem iných aj pohybovú a jazykovú gramotnosť s
rešpektovaním vekových osobitostí dieťaťa a so zameraním hlavne na zážitkové učenie.
3.1.

Pohybová gramotnosť

Pohyb je základ života a rozvoja dieťaťa. V súčasných pretechnizovaných podmienkach
života je aktívny pohyb neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu. Pohybovú
gramotnosť plánujeme rozvíjať prostredníctvom týchto aktivít:








pravidelne realizovať zdravotné cvičenia
plniť ciele a úlohy vytýčené v Projekte otužovania
realizovať pohybové a relaxačné aktivity – jazda na poníkoch, detské športové
olympiády a športové súťaže
cvičiť na školskom dvore
uskutočňovať pohybové aktivity mimo areálu školy – športová príprava, plavecký
výcvik, turistické vychádzky a výlety
využívať tanečné prvky v jednoduchých choreografiách
rozvíjať vôľové vlastností detí a posilňovať ich prosociálne správanie prostredníctvom
športových aktivít

3.2. Jazyková a komunikačná gramotnosť
Súčasný pretechnizovaný svet a život bez komunikácie čoraz viac zanecháva stopy aj na
deťoch. Našim cieľom je hravo a nenásilne osvojiť si materinský jazyk v správnej gramatickej
podobe a v hovorenej reči. Reč spájať čo najviac s činnosťou dieťaťa. Jazykovú a
komunikačnú gramotnosť plánujeme rozvíjať prostredníctvom týchto aktivít:


logopedický skríning



prednes poézie a prózy – Milúšikov hlások



návšteva knižnice



čítanie s hercami v mestskej knižnici



divadelné predstavenia



čítanie rozprávok pred popoludňajším odpočinkom



prezentácia detí pred verejnosťou (vystúpenia, besiedky)



čítanie rozprávok, prerozprávanie príbehov rodičmi a starými rodičmi



využívať detskú školskú knižnicu, pracovať s detskou literatúrou



spoznávať krásu ľudovej slovesnosti prostredníctvom jazyka

Pri práci s deťmi využívať viaczmyslové učenie. Sluchové, hmatové a zrakového vnemy
vhodne dopĺňať pohybom, dramatizáciou alebo inou činnosťou (hudobnou, výtvarnou,...)

4.

Učebné osnovy

Učebnými osnovami materskej školy sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích
oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

5.

Východiská plánovania


Učiteľka pri plánovaní dbá o vyvážený pomer zamerania činností podľa vzdelávacích
oblastí a oblastí rozvoja osobnosti dieťaťa.



Učiteľky vzájomne spolupracujú v rámci prípravy a plánovania svojej vzdelávacej
aktivity v konkrétnej triede. Je úplne na ich vzájomnej súčinnosti a dohode, koľkokrát
za týždeň zaradia jednotlivé vzdelávacie oblasti. V rámci cielenej vzdelávacej aktivity
zohľadňujú možnosť voľby vzájomne kombinovať a prelínať príslušné vzdelávacie
oblasti.



Učiteľky vychádzajú pri plánovaní z poznania aktuálnej úrovne detí. Rešpektujú ich
potreby, prirodzenú variabilitu a sociálno-kultúrne prostredie.



Učiteľka plánuje systematickým spôsobom od menej náročných požiadaviek na dieťa
k náročnejším a rešpektuje metodické postupy špecifické pre jednotlivé vzdelávacie
oblasti. Výkonové štandardy môžu v rámci plánovaných aktivít

integrovať do

logických celkov podľa vlastného uváženia zohľadňujúc rozvojové možnosti detí
v konkrétnej triede.


Na základe hlbšieho poznania charakteristiky jednotlivých vzdelávacích oblastí, ako aj
poznania vzdelávacích štandardov si učiteľka samostatne volí vhodné metódy,
stratégie, formy a prostriedky pre svoju plánovanú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Ich
výber a uplatňovanie je právom každého pedagogického zamestnanca.



Témy si učiteľky tvoria alebo volia samé s ohľadom na aktuálne rozvojové potreby
detí tak, aby poskytli deťom priestor pre ich zmysluplné učenie sa. Návrhy tém pre
učiteľky sú orientačné, majú charakter odporúčaní. Učiteľky si môžu zvoliť navrhnuté
témy, ktoré rozširujú, zužujú, prehlbujú podľa potrieb detí alebo vytvárajú úplne nové
témy.



Pri plánovaní vzdelávacej aktivity učiteľky dôsledne uplatňujú princípy inkluzívneho
vzdelávania. Materská škola pre začlenené deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vytvára v prípade potreby v úzkej spolupráci s Centrom
špeciálno-pedagogického
individuálneho

poradenstva

vzdelávacieho

programov určených

programu

vhodné
alebo

podmienky

prostredníctvom

prostredníctvom

vzdelávacích

pre školy, ktoré vzdelávajú deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami.


V čase školských prázdnin, kedy je počet detí nižší, sa výchovno-vzdelávacia činnosť
plánuje a realizuje v hrách a hrových činnostiach.

6.

Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu

o získanom vzdelaní
Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta
dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Predškolské vzdelávanie môže dieťa
ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť
povinnú školskú dochádzku ( predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).

Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania, ktoré vydáva materská škola.

8.

Personálne zabezpečenie

Výchovu a vzdelávanie v materskej škole vykonávajú učiteľky predprimárneho vzdelávania,
ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.
Do pedagogického diania v materskej škole môžu v prípade individuálnych potrieb detí a
v rámci inkluzívneho vzdelávania participovať rodičia, sociálny pracovník, prípadne odborník
z oblasti odborného poradenstva alebo iní pozvaní hostia.

7.

Materiálno-technické a priestorové podmienky

Materská škola je štvortriedna. V dolnom pavilóne sa nachádzajú dve triedy s príslušenstvom,
sklad hračiek a učebných pomôcok.
V hornom pavilóne sú dve triedy s príslušenstvom, dve jedálne, kuchyňa, riaditeľňa, sklady.
Interiér je esteticky vybavený kvalitným nábytkom.
V triedach sa nachádza množstvo hračiek, učebých a výtvarných pomôcok, kníh. Interaktívne
tabule, počítače s tlačiarňou sú v každej triede.
Priestory spĺňajú hygienické a bezpečnostné normy.
Pre pobyt detí vonku slúži školský dvor s dvomi pieskoviskami, množstvom hracích prvkov,
mlhoviskom.

8.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zabezpečujeme podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. Zákon
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Špecifiká
sú rozpracované v školskom poriadku materskej školy.

10.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov a detí

10.1. Hodnotenie zamestnancov
Riaditeľka MŠ má vypracovaný vnútorný systém kontroly pedagogických a nepedagogických
zamestnancov.
10.2. Hodnotenie detí
Učiteľky zaznamenávajú pokrok v rozvoji osobnosti dieťaťa v jednotlivých oblastiach ako
podklad pre diagnostiku.

11. Požiadavky na kontinuálne vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov
Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces
nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania,
zdokonaľovania,

rozširovania

a dopĺňania

profesijných

kompetencií

pedagogického

zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.
Absolvovaním kontinuálneho vzdelávania pedagogický a odborný zamestnanec splní
požiadavky na zaradenie do príslušného kariérového stupňa alebo kariérovej pozície,
aktualizuje alebo inovuje svoje profesijné kompetencie.
Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie
a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskými
potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.
Profesijný rozvoj sa v kariérovom systéme uskutočňuje prostredníctvom:
a) kontinuálneho vzdelávania
b) tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo odborných
činností
c) sebavzdelávania
Každý pedagogický i odborný zamestnanec materskej školy má možnosť ďalšieho
vzdelávania za rovnakých podmienok. Materská škola spolupracuje s inštitúciami ďalšieho
vzdelávania (najmä s metodicko-pedagogickými centrami) a svoju činnosť v oblasti ďalšieho
vzdelávania s nimi koordinuje.
Prioritnou úlohou materskej školy je vytvorenie takých podmienok, aby každý
pedagogický i odborný zamestnanec mal záujem sa neustále vzdelávať a zdokonaľovať svoje
majstrovstvo a motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie,
vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijných spôsobilosti. Systém ďalšieho vzdelávania

pedagogických a odborných zamestnancov sa priebežne aktualizuje podľa potrieb materskej
školy a ponuky vzdelávacích inštitúcií.
Ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov má veľký vplyv
na celkovú úroveň kvality výchovy a vzdelávania, je právom i povinnosťou každého
pedagogického zamestnanca materskej školy.
Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov je
podrobne rozpracovaná v ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických
zamestnancov.

12. Prílohy

JESEŇ PANI BOHATÁ

Milúšik nás víta
Ja a moja rodina
Kde bývam
Žijem v meste a na dedine
Štyri ročné obdobia
Prírodné javy a úkazy
Poznávam farby, chute, vône a plody
jesene
Jesenné slávnosti
Voľne žijúce zvieratá
Poznávam les –stromy, kríky, huby
Moji starí rodičia (október - mesiac úcty
k starším)
Žijem zdravo – starám sa o svoje telo a
zuby
Pranostiky

ZIMA PANI MELUZÍNA

Čakám ťa Mikuláš
Adventný čas, zvyky a tradície
Jagavý stromček
Čo mi zima prináša – znaky zimy,
obliekanie, otužovanie, ...
Zvieratá a vtáky v zime
Zimné hry a športy
Vesmír mojimi očami
Časové pojmy a vzťahy
Čím budem – pracovné profesie
Čo sa z čoho vyrába
Fašiangy – teším sa na karneval
Poznám svoje telo – drogy

JAR PANI VOŇAVÁ

Kniha je môj kamarát
Jar v záhrade, na lúke a v lese
Zasadím si semienko
Domáce zvieratá a ich mláďatá
Hmyz a vodné živočíchy
Veľká noc – maľujem si vajíčko
Exotické zvieratá
Kolobeh vody v prírode – Deň vody 22.3.
Chránim svoju zem – Deň Zeme 22.4.
(separujem odpad)
Mamička má sviatok

Živá a neživá príroda
Farby a farebná rozmanitosť
Milujem Slovensko
Hrám sa s matematikou – geometria
a meranie, logika, pracujem
s informáciami,...
Milúšikov hlások – poézia a próza
SLNEČNÉ LETO

Mám sviatok – MDD
Z národov hoc´ sme rôznych – spoznám
svoju zem, národy, rasy,...
Čo mi prinesie leto – pitný režim,
ochrana pred slnkom,...
Z rozprávky do rozprávky – prečítaj mi
rozprávky, báje a povesti
Otec má sviatok
Chystám sa na výlet – hry v prírode
Teším sa do školy – rozlúčka
s predškolákmi
Teším sa na prázdniny – otužovanie,
slnenie, hry
Letné hry a športy

JESEŇ PANI BOHATÁ
Milúšik nás víta
Privítanie detí po prázdninách v materskej škole. Téma je zameraná na adaptáciu
detí, zoznámenie sa s kamarátmi, učiteľkami, triedami, hračkami a školským
dvorom.

JESEŇ PANI BOHATÁ
Ja a moja rodina
Deti rozprávajú o živote svojej rodiny. Téma je zameraná na postavenie dieťaťa
v rodine, aby si uvedomilo pocit istoty medzi svojimi blízkymi. Vie, kto tvorí
rodinu.

JESEŇ PANI BOHATÁ
Kde bývam
Deti poznávajú svoj domov – miesto, kde žijú, a krásy svojho regiónu. Poznajú
svoju adresu. Téma je zameraná na spoznávanie blízkeho aj širšieho okolia.

JESEŇ PANI BOHATÁ
Žijem v meste a na dedine
Deti sa učia rozlišovať rozdiely medzi mestom a dedinou. Téma je zameraná
na spoznávanie života v meste a na dedine.

JESEŇ PANI BOHATÁ
Štyri ročné obdobia
Deti spoznávajú typické znaky štyroch ročných období. Téma poukazuje na
rôznorodosť prírody.

JESEŇ PANI BOHATÁ
Prírodné javy a úkazy
Deti prezentujú svoje predstavy o prírodných javoch a úkazoch, určujú znaky
živej a neživej prírody. Téma je zameraná na priame pozorovanie počasia
a kolobeh vody v prírode, magnetizmus, prúdenie vzduchu, rozpúšťanie látok,...

JESEŇ PANI BOHATÁ
Poznávam farby, chute, vône a plody jesene
Deti ochutnávajú plody jesene, sledujú rôznofarebnosť a rozmanitosť prírody. Téma je
zameraná na spoznanie širokej palety farieb.

JESEŇ PANI BOHATÁ
Jesenné slávnosti
Deti sa oboznamujú s prácou na poli, zberom úrody, s technikou, ktorá pomáha
pri obrábaní a zbere úrody. Téma sa zaoberá pestovaním rastlín pre rôzny úžitok.

JESEŇ PANI BOHATÁ
Voľne žijúce zvieratá
Deti spoznávajú zvieratá a ich mláďatá, ktoré sa vyskytujú na našom území vo
voľnej prírode. Téma sa zapodieva starostlivosťou o voľne žijúce zvieratá, ich
charakteristickými znakmi a rôznorodosťou ich života.

JESEŇ PANI BOHATÁ
Poznávam les – stromy, kríky, huby
Deti sa učia chápať význam lesov pre život človeka. Téma poukazuje na
rôznorodosť rastlinnej ríše a využívanie úžitkových rastlín a húb.

JESEŇ PANI BOHATÁ
Moji starí rodičia (október - mesiac úcty k starším)
Deti sa učia prejavovať empatiu k starším ľuďom. Téma je zameraná na
vytváranie si citových väzieb k starším, vnímanie ich múdrosti a skúseností.

JESEŇ PANI BOHATÁ
Žijem zdravo – starám sa o svoje telo a zuby
Deti sa učia o svojom tele. Určujú, čo je pre ich vývoj vhodné a nevhodné –
zdravý životný štýl. V téme opisujú základné fyziologické funkcie ľudského
tela, starostlivosť o chrup, osvojujú si základné hygienické návyky
a sebaobslužné činnosti. Oboznamujú sa s vplyvom psychiky na ľudské telo.

JESEŇ PANI BOHATÁ
Pranostiky
Deťom ukážeme, ako si ľudia vysvetľovali prírodné javy. Téma poukazuje na
vlastné pozorovania človeka vybraných prírodných javov. Na Ondreja topenie a
tuhnutie olova, na Luciu sila zvuku, horenie...

ZIMA PANI MELUZÍNA
Čakám ťa Mikuláš
Deti privítajú Mikuláša. V téme deti rozlišujú vhodné a nevhodné správanie.
Sústreďujú sa na činnosti na základe vôľových vlastností.

ZIMA PANI MELUZÍNA
Adventný čas, zvyky a tradície
Deti identifikujú pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti. Téma vedie deti
správať sa priateľsky k deťom a dospelým nielen v adventnom čase, ale i po celý
rok. Oboznamuje ich so zvykmi a tradíciami slovenského národa.

ZIMA PANI MELUZÍNA
Jagavý stromček
Deti si užívajú predvianočnú atmosféru. Téma sa zameriava na nácvik
vianočných básní a piesní, na výzdobu interiéru vlastnými dekoráciami.

ZIMA PANI MELUZÍNA
Čo mi zima prináša – znaky zimy, obliekanie,
otužovanie, ...
Deti pozorujú čaro a krásu zimy. V téme porovnávajú prírodné javy a určujú ich
podobnosti a odlišnosti. Otužujú sa a vhodne obliekajú.

ZIMA PANI MELUZÍNA
Zvieratá a vtáky v zime
Deti prejavujú svoj pozitívny vzťah k zvieratám a vtákom. V téme využívajú
praktické skúsenosti so starostlivosťou o vtákov a s prikrmovaním zvierat v lese.

ZIMA PANI MELUZÍNA
Zimné hry a športy
Deti sa zoznamujú so zimnými športmi a ich pravidlami. V tejto téme sa
zaoberajú zdravým životným štýlom a férovým správaním.

ZIMA PANI MELUZÍNA
Vesmír mojimi očami
Deti sa oboznamujú so slnečnou sústavou. Téma je zameraná na spoznávanie
planét, Slnka, Mesiaca, slnečnej sústavy, hviezd...
(http://www.msbudapestianska1.sk/data/uploads/januar2015/dokumenty/projekt-slnena-sustava-2.pdf)

ZIMA PANI MELUZÍNA
Časové pojmy a vzťahy
Deti sa na základe vlastného prežívania a pravidelných činností učia, ako
plynie čas. V téme si všímajú, ako plynie čas – deň, týždeň, mesiac, rok.
Oboznamujú sa s hodinami.

ZIMA PANI MELUZÍNA
Čím budem – pracovné profesie
Deti sa oboznamujú s pracovnými profesiami. Téma vedie deti k tomu, aby
pochopili význam práce a spoznali profesie svojich rodičov.

ZIMA PANI MELUZÍNA
Čo sa z čoho vyrába
Deti skúmajú vlastnosti predmetov pri manipulácii s nimi. V téme deti
spoznávajú, manipulujú s predmetmi, rozlišujú ich a triedia. Zaoberajú sa ich
tvarmi a farbami.

ZIMA PANI MELUZÍNA
Fašiangy – teším sa na karneval
Deti sa tešia na vyrábanie masiek a karnevalových dekorácií. V téme si
prehlbujú znalosti o ľudových tradíciách. Zdokonaľujú si zručnosti pri
výtvarných činnostiach. Pri prezentácii na karnevale pred ostatnými si posilňujú
sebadôveru, spontánnosť, radostné správanie.

ZIMA PANI MELUZÍNA
Poznám svoje telo – drogy
Deti sa zaujímajú o to, ako funguje ľudské telo. Téma sa zaoberá ľudským telom
– z čoho sa skladá, o funkciách jeho orgánov, zdravým životným štýlom. Varuje
pred drogami.
(http://www.msbudapestianska1.sk/data/uploads/pdf2/tajomstvo-ludskehotela.pdf)

JAR PANI VOŇAVÁ
Kniha je môj kamarát
Deti hľadajú kľúč, ako sa nechať prostredníctvom knihy vtiahnuť do čarovného
sveta fantázie a poznania. Téma rozširuje slovnú zásobu detí, vyjadrovacie
schopnosti, pomáha im riešiť životné skúsenosti. V knihe sa zoberá ilustráciami,
textom a charakteristikou písanej reči. Deti určujú a rozlišujú typické znaky
poézie a prózy.

JAR PANI VOŇAVÁ
Jar v záhrade, na lúke a v lese
Deti si všímajú prebúdzanie jarnej prírody. Téma sa zaoberá zmenou v prírode,
rôznorodosťou rastlinnej ríše. Rastom kvetov, pučaním stromov, ...

JAR PANI VOŇAVÁ
Zasadím si semienko
Deti pozorujú životné prejavy rastlín – klíčenie, rast, rozmnožovanie,... V tejto
téme na základe vlastného pozorovania určujú časti rastlín, spoznávajú rozdiely
medzi kvetmi, kríkmi a stromami. Pokusmi si overujú, čo všetko rastlina
potrebuje pre svoj život.

JAR PANI VOŇAVÁ
Domáce zvieratá a ich mláďatá
Deti sa oboznamujú s domácimi a hospodárskymi zvieratami a ich mláďatami.
V téme rozlišujú znaky zvierat, spôsob ich života, zvuky zvierat, pohyb zvierat a
osoh pre ľudí. Pomenúvajú ich mláďatá.

JAR PANI VOŇAVÁ
Hmyz a vodné živočíchy
Deťom sa odokrýva zaujímavá časť prírody – hmyz a vodné živočíchy. Téma sa
zaoberá vývojom niektorých živočíchov, pozorovaním podobných a odlišných
znakov niektorých
z nich.

JAR PANI VOŇAVÁ
Veľká noc – maľujem si vajíčko
Deťom spoznaním tradícií a slovenských zvyklostí pomôžeme spestriť sviatky
jari. V téme spoznávajú symboly Veľkej noci. Zdokonaľujú si svoje zručnosti vo
výtvarných technikách.

JAR PANI VOŇAVÁ
Exotické zvieratá
Deti sa oboznamujú s exotickými a cudzokrajnými zvieratami a ich mláďatami.
V téme rozlišujú znaky zvierat, spôsob ich života, zvuky zvierat, pohyb zvierat.
Pomenúvajú ich mláďatá.

JAR PANI VOŇAVÁ
Kolobeh vody v prírode – Deň vody 22.3.
Deti si v aktivitách upevňujú poznatky o význame vody pre život. V téme
uvádzajú príklady implementácie environmentálnej výchovy do výchovného
procesu materskej školy.
(https://www.google.sk/url?
url=https://zstrnove.edupage.org/files/PROJEKT_VODAZDROJ_ZIVOTA_2015.docx&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjO376
W6fnTAhXNbFAKHe0HAhAQFggpMAY&sig2=C6QOETEi9D95wbDh62Spr
w&usg=AFQjCNHvt0VUpsKQZ7LqbGfTZsRyGmDp0g)

JAR PANI VOŇAVÁ
Chránim svoju zem – Deň Zeme 22.4. (separujem
odpad)
Deti si budujú pozitívny vzťah k našej planéte. Téma je zameraná na ochranu
prírody, na triedenie separovaného odpadu a zvyšovanie environmentálneho
povedomia.

JAR PANI VOŇAVÁ
Mamička má sviatok
Deti sa učia prejaviť úctu a lásku k najbližším členom rodiny. V téme využívajú
citovú zainteresovanosť pri príprave darčekov pre mamičky. Učia sa nové básne
a piesne.

JAR PANI VOŇAVÁ
Živá a neživá príroda
Deti rozlišujú živú a neživú prírodu. V téme porovnávajú prírodne javy,
predmety, situácie a určujú podobnosti a odlišnosti.

JAR PANI VOŇAVÁ
Farby a farebná rozmanitosť
Deti sa oboznamujú s novými výtvarnými technikami, kde sa využíva farba.
V téme spoznávajú a pomenúvajú rôzne odtiene farieb. Pomocou farieb sa učia
ich zosvetlovať a stmavovať.

JAR PANI VOŇAVÁ
Milujem Slovensko
Deti si uvedomujú, v akej krásnej krajine žijú, že je to ich rodný kraj. Táto téma
sa zameriava na budovanie národného povedomia. Spoznávajú zaujímavosti
regiónu, najznámejšie prírodné útvary našej vlasti a symboly Slovenska.

JAR PANI VOŇAVÁ
Hrám sa s matematikou – geometria a meranie,
logika, pracujem s informáciami,...
Deti manipuláciou s predmetmi spoznávajú číselné symboly 1 – 10 a číselné
operácie: odobrať, pridať, oddeliť, počet, dvojica. Určujú geometrické tvary. Pri
meraní určujú vzdialenosť, porovnávajú, usporadúvajú,... Dokážu logicky
myslieť, rozumejú matematickým pojmom. Ovládajú základné práce
s digitálnymi technológiami.

JAR PANI VOŇAVÁ
Milúšikov hlások – poézia a próza
Deti sa zúčastnia prednesu poézie a prózy v recitačnej súťaži Milúšikov hlások.
V spolupráci s rodinou sa pripravia a prednesú v triednom a školskom kole
naučené literárne diela.

SLNEČNÉ LETO
Mám sviatok – MDD
Deti sa tešia sa z osláv svojho sviatku. Zážitkovým učením prežívajú v Týždni
detskej radosti neopakovateľné chvíle.

SLNEČNÉ LETO
Z národov hoc´ sme rôznych – spoznám svoju zem,
národy, rasy,...
Deti získavajú nové poznatky o zemeguli. V téme spoznávajú kontinenty
a krajiny, moria a oceány. Vedia, že na svete sú ľudia inej farby pleti, majú iné
zvyklosti a kultúru. Prijímajú inakosť ako obohacujúcu.

SLNEČNÉ LETO
Čo mi prinesie leto – pitný režim, ochrana pred
slnkom,...
Deti trávia väčšinu dňa vonku, v prírode. Téma upozorňuje na letnú prírodu,
teplé letné dni pri vode a letné hry ako i nástrahy horúcich slnečných dní – na
dostatočný prívod tekutín a ochranou pred slnkom.

SLNEČNÉ LETO
Z rozprávky do rozprávky – prečítaj mi rozprávky,
báje a povesti
Spoznávaním rozprávok formujeme osobnosť, fantáziu a predstavivosť detí.
Téma sa zameriava na čaro čítanej rozprávky, na rozhovor o nej. Poukazuje na
múdrosť bájok a oboznamuje deti s povesťami.

SLNEČNÉ LETO
Otec má sviatok
Deti sa učia prejaviť úctu a lásku k najbližším členom rodiny. V téme využívajú
citovú zainteresovanosť pri príprave darčekov pre oteckov. Učia sa nové básne
a piesne.

SLNEČNÉ LETO
Chystám sa na výlet – hry v prírode
Deti využívajú prírodu a areál školského dvora na cvičenia a hry. Téma je
zameraná na rozvoj a zvýšenie obratnosti a šikovnosti detí.

SLNEČNÉ LETO
Teším sa do školy – rozlúčka s predškolákmi
Predškoláci pripravia program pre ostatné deti. V téme si zopakujú, čo všetko sa
cez školský rok naučili.

SLNEČNÉ LETO
Teším sa na prázdniny – otužovanie, slnenie, hry
Deti sa otužujú slnkom, vodou a vzduchom. Užívajú si hry, obzvlášť s vodou
v areáli materskej školy.

SLNEČNÉ LETO
Letné hry a športy
Deti pri hre s loptou sa ju učia kotúľať, chytať a hádzať. V téme sa zoznámia
s letnými športami a učia sa, že pri hre treba dodržiavať pravidlá hry a bojovať
čestne.
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