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SEPTEMBER 

Oblasť výchovy 

V
ý
ch

o
v
n

á
  
h

o
d
. Obsahové štandardy Výkonové štandardy 

K
ľ
ú

č.
 

k
o

m
 

Obsah (Téma) Typ činn. 
Ped. 

stratégie 

Cieľové 

zameranie 
Metódy 

(Formy) 
Cieľ. výstup - výchovný cieľ 

S
p

o
lu

 h
o

d
. 

Spoločensko - 

vedná oblasť 

výchovy 

1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

Opäť v škole, 

orientácia 

v prostredí 

ŠKD, vnútorný 

poriadok ŠKD 

pravidelná Dodržať 

stanovené 

pravidlá   

 

Vytvárať 

prosociálnu 

spoločnosť 

detí 

Motivácia 

Zážitková 

1. roč.: ovláda pravidlá 

bezpečného správania 

2. roč.:  ovláda a uvedie 

príklady bezpečného správania 

3. roč.: aktívne ovláda pravidlá 

bezpečného správania 

4. roč.:  aktívne ovláda a vie 

uviesť príklady bezpečného 

správania 

4 

1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Správanie pravidelná Rešpektovani

e určitých 

pravidiel 

Formovať 

hodnotovú 

orientáciu 

Vysvetlenie, 

Rozhovor, 

aktivizácia 

1. roč.:  vlastnými slovami 

uvedie prejavy kultúrneho 

a nekultúrneho správania 

2. roč.: pomenuje rozdiely 

medzi kultúrnymi 

a nekultúrnymi prejavmi 

správania  

3. roč.:  prejavuje úctu 

k rodičom a starším ľudom, vie 

kultúrne prejaviť svoje potreby 

4. roč.: pomenuje rozdiely 

medzi kultúrnymi 

a nekultúrnymi prejavmi 

správania, modeluje dané 

správanie 

1 1 

2 

3 

Slušnosť naša 

každodenná 

pravidelná Zásady 

spolunažívani

a 

Rozvíjať 

u detí kult. 

Povedomie, 

Modelové 

situácie 

 

1. roč.: reaguje na neslušné 

prejavy v správaní 
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4 

5 

6 

7 

trénovať 

slušné 

správanie 

s ostatnými  

2. roč.: ocení slušné správanie 

ostatných detí 

3. roč.: reaguje na neslušné 

prejavy v správaní,  upozorní 

svojich kamarátov na  neslušné 

a nevhodné správanie 

4. roč.:  uvedie rozdiely medzi 

dobrým a zlým správaním a 

ocení slušné správanie 

ostatných detí 

1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Zásady 

hygieny 

pravidelná Upevňovanie 

hygienických 

návykov 

 Vysvetlenie, 

diskusia 

1. roč.: pomenuje základné 

hygienické návyky človeka 

2. roč.: diskutuje o význame 

umývania rúk, zubov, vlasov, 

tela... 

3. roč.:  samostatne pomenuje 

základné hygienické návyky 

človeka 

4. roč.: diskutuje o význame 

umývania rúk, zubov, vlasov, 

tela, vie zdôvodniť nutnosť 

základných hygienických 

návykov 

Pracovno  - 

technická 

oblasť výchovy 

1 3 

4 

Obrázky 

z lístia stromu 

príležitost

ná 

Úžitkovosť 

zhotovených 

predmetov 

Poznávanie 

podľa tvaru 

 

Aktivizácia, 

Individuálny 

prístup, 

povzbudenie 

1. roč.: dbá na úpravu 

2. roč.: hodnotí splnenie 

zadanej úlohy 

3. roč.: dbá na estetiku 

4. roč.: objektívne zhodnotí 

splnenie zadanej úlohy 

4 

1 3 

4 

Práca 

z prírodnín- 

zvieratká, 

postavy 

príležitost

ná 

Radosť pri 

zhotovovaní 

darčeka 

Využívanie 

prírodnín 

Aktivizácia 

Individuálny 

prístup, 

povzbudenie 

1. roč.: vyjadrí svoj vzťah 

k manuálnej práci 

2. roč.: ovláda manuálne 

činnosti 
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3. roč.: prejaví svoj vzťah 

k manuálnej práci 

4. roč.: zhotoví  svojpomocne 

zadaný výrobok 

1 3 

4 

Práca s 

textilom 

príležitost

ná 

Umelecká 

tvorba 

Využívanie 

odpadového 

materiálu 

Aktivizácia, 

motivácia, 

individuálny 

prístup 

1. roč.: zhotoví darček pre 

blízku osobu 

2.: prejaví manuálne zručnosti 

3. roč.: zhotoví darček pre 

blízku osobu 

4. roč.: plánuje a hodnotí svoje 

činnosti 

1 3 

4 

Zodpovednosť pravidelná Precítiť 

zodpovednos

ť 

Rozlišovať 

zodpovedné 

a nezodpoved

né konanie 

Aktivizácia, 

motivácia, 

diskusia 

1. roč.: vlastnými slovami 

vyjadrí pojmy zodpovednosť 

a zodpovednosť za vykonanú 

prácu 

2. roč.: diskutuje o dôvodoch 

nesplnenia práce, úlohy, 

povinnosti a pod. 

3.: roč.: plní si povinnosti 

4.: roč.: zodpovedne pristupuje 

k zadaným úlohám 

Telovýchovná 

oblasť výchovy 

1 1 

2 

3 

Rýchly beh 

rôznymi 

spôsobmi  

priebežná Vytrvalosť, 

aktivita 

Rozvíjať 

pohybovú 

obratnosť 

Metóda 

cvičenia 

a opakovania, 

aktivizácia, 

súťaž 

1. roč.: prejaví radosť z pohybu 

2. roč.: zapojí sa do relaxačného 

cvičenia, športovej hry 

3. roč.: prejaví radosť z pohybu 

4. roč.: prejaví radosť z pohybu 

a aktívne sa zapája sa do 

cvičenia, športovej hry 

4 

1 1 

2 

3 

Skákavé 

koleso 

príležitost

ná 

Rozvíjať 

pohotovosť, 

obratnosť 

Rozvíjať 

pohybovú 

obratnosť 

 

Metóda 

cvičenia, 

povzbudenia 

1. roč.: zapojí sa do 

skupinových hier 

2.: predvedie konkrétnu 

disciplínu 
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3. roč.: zapojí sa do všetkých 

hier 

4.: aktívne ovláda  konkrétnu 

disciplínu 

1 1 

2 

3 

Hod loptičkou 

na cieľ- 

vybíjaná v 

kruhu  

priebežná Hodnotenie 

presnosti, 

snahy a úsilia  

Cvičenie so 

skupinou 

 

Metóda 

cvičenia, 

práca 

v skupinách, 

tréning 

1. roč.:  zapojí sa do turnaja 

2. roč.: prezentuje svoj športový 

talent 

3. roč.:  prezentuje svoje 

nadanie  

4. roč.: pristupuje svedomito 

k príprave danej činnosti 

1 1 

2 

3 

Skokanská 

štafeta 

príležitost

ná 

Osvojenie 

techniky 

odrazu 

Prejaviť 

radosť z 

pohybu 

 

Povzbudenie, 

aktivizácia, 

tréning 

1. roč.: cvičí so skupinou 

2. roč.: zapojí sa do súťaže 

3. roč.:  spolupracuje so 

skupinou 

4. roč.: aktívne sa zapája  do  

rôznych súťaži 

Esteticko - 

výchovná 

oblasť výchovy 

1 1 

2 

3 

4 

Naša škola priebežná Výtvarné 

vyjadrenie 

predstavy 

Byť otvorený 

k tvorivej 

činnosti 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

rozhovor 

a vlastná 

tvorba 

1. roč.: vie esteticky vyjadriť 

svoje pocity 

2. roč.: vie esteticky vyjadriť 

svoje pocity 

3. roč.: prejavuje estetické 

vnímanie  

4.roč.: plánuje a hodnotí svoje 

činnosti 

4 

1 1 

2 

3 

4 

Rozprávanie 

zážitkov 

z prázdnin  

príležitost

ná 

Viesť deti 

k súvislému 

vyjadrovaniu 

Vedieť 

esteticky 

vyjadriť 

svoje pocity 

 

Motivácia , 

aktivizácia, 

rozhovor, 

povzbudzova

nie 

1. roč.: s pomocou hovorí 

o vlastných zážitkoch 

2. plynulo a samostatne hovorí 

o svojich zážitkoch  

3.roč.: súvisle sa vyjadruje 

s pomocou jednoduchých 

obrázkov.  
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4. roč.: súvisle sa vyjadruje 

k danej téme 

1 1 

2 

3 

4 

Napodobňovan

ie rôznych 

zvukov 

pomocou 

rôznych 

predmetov 

priebežná Rozvoj 

fantázie 

dieťaťa  

a zmyslu pre 

rytmus 

Rozvíjať svoj 

talent 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

modelové 

situácia 

1. roč.: vie esteticky vyjadriť 

svoje pocity 

2. roč.: vie esteticky vyjadriť 

svoje pocity 

3.roč.: modeluje rôzne situácie 

4.roč.: efektívne spolupracuje v 

skupine 

1 1 

2 

3 

4 

Čítanie 

z prinesených 

kníh 

pravidelná Zistenie 

čitateľských 

zručností  

Rozvíjať 

čitateľské 

zručností 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

kolektívna 

práca 

1. roč.: má rozvinutú slovnú 

zásobu 

2. roč.: má rozvinutú slovnú 

zásobu 

3.roč.: rozvíja čitateľské 

zručnosti 

4.roč.: aktívne číta 

z prinesených kníh 

Prírodovedno  - 

environmentáln

a  oblasť 

výchovy 

1 1 

2 

3 

4 

5 

Vychádzka - 

okolie školy 

pravidelná Vnímanie 

okolia 

Sledovať 

zmeny 

v prírode 

počas roka 

 

Pozorovanie, 

vysvetlenie 

1. roč.:  vlastnými slovami 

pomenuje prejavy zdravého 

životného štýlu 

2. roč.: rozlišuje prejavy 

zdravého a nezdravého 

životného štýlu 

3. roč.: vníma krásu prírody 

4. roč.: sleduje zmeny v prírode 

4 

1 1 

2 

3 

4 

5 

Kalendár príležitost

ná 

Ochrana 

prírody 

Uplatňovať 

zručnosti pri 

jednoduchej 

činnosti na 

tvorbe 

a ochrane 

životného 

prostredia 

Rozprávanie, 

projekty, 

prezentácie, 

vlastná 

tvorba, 

aktivizácia, 

individuálny 

prístup 

1.roč.: vyjadrí svoj postoj ku 

prírode 

2. roč.: diskutuje o problémoch 

ochrany prírody 

3. roč.: diskutuje o problémoch 

ochrany prírody 

4. roč.: rešpektuje ochranu 

prírody 
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1 1 

2 

3 

4 

5 

Riekanky o 

prírode 

priebežná Rozvoj 

pamäte 

Získavať 

základné 

kompetencie 

 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

aktivizácia,  

1. roč.: preukazuje pamäťové 

zručnosti 

2. roč.: uplatňuje svoj talent 

3. roč.: preukazuje pamäťové 

zručnosti na vyššej úrovni 

4. roč.: uplatňuje svoj talent 

prejavuje radosť z danej 

činnosti 

1 1 

2 

3 

4 

5 

Vychádzka pravidelná Čo sa najviac 

pestuje 

v našej obci 

Upevňovať 

poznatky 

z fauny a 

flóry 

 

Zážitková, 

súťaž 

1. roč.: zaujíma pozitívny 

postoj k obci 

2. roč.: samostatne porozpráva 

o tom, čo sa pestuje  v obci 

3. roč.: zaujíma pozitívny 

postoj k obci 

4. roč.: samostatne porozpráva 

o tom, čo sa pestuje  v obci- 

diskutuje 

Vzdelávacia 

oblasť výchovy 

11 1 

2 

3 

Domáce úlohy pravidelná Vypracovani

e domácej 

úlohy 

Nadväzovani

e na získané 

vedomosti z 

vyučovania 

 

Upevňovanie 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické 

hry 

1. roč.: postupne vyrieši 

domácu úlohu samostatne, 

vyhľadá, usporiada, porovná 

dané informácie 

2. roč.: samostatne píše domáce 

úlohy, reprodukuje text, vie 

hodnotiť svoju prácu 

3. roč.: vyrieši domácu úlohu 

samostatne, vie vyhľadať 

informácie 

4. roč.: samostatne píše domáce 

úlohy, vyhľadáva informácie, 

pracuje s textom 

18 

1 1 

2 

3 

Didaktická hra 

- SJ 

pravidelná Rozvíjať 

získané 

poznatky 

Rozvíjať 

slovnú 

zásobu 

Upevňovanie 

poznatkov, 

individuálny 

1. roč.: vyrieši jednoduchú 

didaktickú hru, cvičí si postreh, 

tvorivé myslenie 



 

Vysvetlivky: 1 kompetencia učiť sa, 2 komunikačné kompetencie, 3 sociálne kompetencie, 4 pracovné kompetencie, 5 občianske kompetencie, 6 kultúrne kompetencie 

 - 8 - 

 prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické 

hry 

2. roč.: vyrieši zložitejšiu 

didaktickú hru, doplní, opíše, 

spočíta 

3. roč.: vyrieši didaktickú hru , 

cvičí postreh , tvorivé myslenie 

4. roč.:  sám rieši didaktickú 

hru, dopĺňa, opíše, pracuje s 

textom 

1 1 

2 

3 

Didaktická hra  

- M 

pravidelná Cvičiť 

pozornosť  a 

pamäť 

 

Upevňovať 

znalosti z 

matematiky 

Upevňovanie 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické 

hry 

1. roč.: vyrieši jednoduchú 

didaktickú hru, cvičí si postreh, 

tvorivé myslenie 

2. roč.: vyrieši zložitejšiu 

didaktickú hru, doplní, opíše, 

spočíta 

3. roč.: vyrieši didaktickú hru, 

cvičí si postreh, tvorivé 

myslenie 

4. roč: rieši zložitejšiu domácu 

úlohu, vie spočítať, vyhľadať si 

potrebné informácie 

1 1 

2 

3 

Technika 

učenia 

pravidelná Rozvíjať 

efektívne 

spôsoby 

učenia sa 

 Rozvíjanie, 

vedomosti, 

čítanie textu, 

reprodukcia 

príbehu 

 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: má rozvinuté efektívne 

spôsoby učenia 

2. roč.: má rozvinuté efektívne 

spôsoby učenia, formuluje, 

aplikuje 

3.roč.:rozvíjanie efektívnych 

spôsobov učenia 

4.roč.: vie aplikovať, 

formulovať rôzne efektívne 

spôsoby učenia   

1 1 

2 

3 

Kvízy - slová, 

čísla 

príležitost

ná 

Rozvíjať 

získané 

vedomosti 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

1. roč.: zopakuje, spočíta, 

vyrieši danú úlohu 
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 povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

2. roč.: zopakuje, spočíta, 

vyrieši, doplní, opíše danú 

úlohu 

3.roč.:vie samostatne riešiť 

danú úlohu 

4.roč.: zodpovedne rieši, 

modeluje danú úlohu, 

1 1 

2 

3 

Nové poznatky 

a informácie 

pravidelná Získať nové 

poznatky a 

informácie 

Upevňovať 

znalosti 

z jednotlivýc

h oblastí 

 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: pracuje s informačnými 

zdrojmi 

2. roč.: pracuje s informačnými 

zdrojmi, s encyklopédiou, číta  

s porozumením 

3.roč.: vie si vyhľadať potrebné 

informácie 

4.roč.: Vie vyhľadať 

a aplikovať získane informácie 

1 1 

2 

3 

Jazykolamy 

 

príležitost

ná 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: učí sa kráse a melódií 

materinského jazyka 

2. roč.: dokáže zopakovať, 

aplikovať, inak formulovať 

daný jazykolam 

3.roč.: vníma krásu melódie 

materinského jazyka 

4.roč.: aplikuje, formuluje daný 

jazykolam 

1 1 

2 

3 

Zmyslové hry 

doplňovačky 

príležitost

ná 

Rozvíjať 

efektívne 

spôsoby 

učenia sa 

Rozvíjať 

a upevňovať 

poznatky 

 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

1. roč.: uvedie príklad, rozlíši  

2. roč.: má osvojené tvorivé 

myslenie 

3.roč.: uvedie príklad 

4.roč.: má rozvinuté tvorivé 

myslenie 
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situácie, 

prezentácia 

 

OKTÓBER 

Oblasť 

výchovy 

V
ý
ch

o
v
n

á
  
h

o
d
. Obsahové štandardy Výkonové štandardy 

K
ľ
ú

č.
 

k
o

m
 

Obsah 

(Téma) 
Typ činn. Ped. stratégie 

Cieľové 

zameranie 
Metódy 

(Formy) 
Cieľ. výstup- výchovný cieľ 

S
p

o
lu

 h
o

d
. 

Spoločensko  - 

vedná oblasť 

výchovy 

1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

Mesiac úcty 

k starším - 

kultúrne 

podujatie 

priebežná Prehlbovanie 

humanizačných 

prvkov 

Prejaviť 

svoje 

emócie, 

pocity 

Vysvetlenie,  

motivácia, 

aktivizácia 

 

1. roč.: zapojí sa do nácviku 

kultúrneho podujatia 

2. roč.: prejaví radosť z účastí na 

podujatí 

3. roč.:  aktívne zapojí sa do 

nácviku kultúrneho podujatia 

4. roč.: prejaví radosť z účastí na 

podujatí a vie vyjadriť svoj 

estetický  názor 

4 

1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Zdravá 

výživa 

priebežná Upevňovanie 

poznatkov 

Pochopiť 

význam 

dodržiavani

a 

základných 

zásad 

zdravej 

výživy 

Diskusia, 

hranie rolí 

1. roč.: Uvedie príklady zdravej 

a nezdravej výživy 

2. roč.: Určí dôsledky nezdravej 

výživy 

3. roč.: určí dôsledky zdravej 

a nezdravej výživy na vývoj 

človeka 

4. roč.: vie určiť dôsledky 

nezdravej výživy   

 

1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

Jeseň v 

záhrade 

príležitostná Rozvíjať 

environmentálne 

cítenie 

Rozvíjať 

vzťah k 

prírode 

Vysvetlenie, 

aktivizácia 

 

1. roč.: prejaví svoje estetické 

cítenie 

2. roč.: vysvetlí svoj vzťah 

k prírode 

3. roč.: prejaví svoje estetické 

cítenie 



 

Vysvetlivky: 1 kompetencia učiť sa, 2 komunikačné kompetencie, 3 sociálne kompetencie, 4 pracovné kompetencie, 5 občianske kompetencie, 6 kultúrne kompetencie 
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4. roč.: sleduje zmeny v prírode 

1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

Významné 

budovy 

v okolí školy 

priebežná Poznať svoju 

dedinu 

Prejaviť 

pozitívny 

vzťah k 

prostrediu 

Motivácia, 

vysvetlenie, 

povzbudenie 

1. roč.: zapojí sa do prípravy 

výstavy kultúrnych pamiatok 

obce 

2. roč.: prezentuje svoje 

poznatky 

3. roč.: aktívne sa zapojí do 

prípravy výstavy kultúrnych 

pamiatok obce 

4. roč.: cieľavedome  prezentuje 

svoje poznatky 

Pracovno   -

technická 

oblasť 

výchovy 

1 3 

4 

Samorasty- 

zbieranie, 

úprava 

príležitostná Rozvoj 

predstavivosti, 

fantázie 

Rozvíjať 

základy 

manuálnych 

a technický

ch zručností 

Individuálny 

prístup, 

povzbudenie, 

aktivizácia 

1. roč.: dokáže pracovať 

s rôznym materiálom 

2. roč.: spolupracuje, preukáže 

schopnosť pomôcť druhému 

3. roč.:  pracuje s rôznym 

materiálom surovinami 

4. roč.: vytvára herbár 

4 

1 3 

4 

Obrázková 

mozaika, 

ovocie, 

zelenina 

príležitostná Zobrazenie 

predstáv 

Rozvoj 

jemnej 

motoriky 

 

Individuálny 

prístup, 

povzbudenie 

1. roč.: podieľa sa na tvorbe 

2. roč.: spolupracuje pri tvorbe 

s inými 

3. roč.: prejavuje manuálne 

zručnosti 

4. roč.: spolupracuje pri tvorbe 

s inými spolužiakmi 

 

1 3 

4 

Šarkan- 

kolektívna 

práca 

príležitostná Radosti jesene, 

vzájomná 

spolupráca 

Viesť detí 

ku kolektív- 

nej práci 

 

Kolektívna 

práca, 

aktivizácia, 

povzbudenie 

1. roč.: prejaví kladný vzťah 

k práci a k iným kamarátom 

2. roč.: prejaví manipulačné 

zručnosti pri vytváraní 

3. roč.: osvojenie zručnosti 

v tvorbe zadaných prác 



 

Vysvetlivky: 1 kompetencia učiť sa, 2 komunikačné kompetencie, 3 sociálne kompetencie, 4 pracovné kompetencie, 5 občianske kompetencie, 6 kultúrne kompetencie 
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4. roč.: prejaví manipulačné 

zručnosti pri vytváraní, vie 

spolupracovať v skupine 

1 3 

4 

Košík na 

drobnosti 

príležitostná Vyrobiť darček 

pre kamaráta 

Získavať 

základy 

zručností  

Aktivizácia, 

motivácia, 

povzbudenie 

1. roč.: prejavuje zručností pri 

jednoduchej činnosti 

2. roč.: prejavuje zložitejšie 

zručnosti pri práci 

3. roč.: aktívne sa zapája a  

prejavuje zručností pri  činnosti 

4. roč.: prejavuje zložitejšie 

zručnosti pri práci je 

zodpovedný za vykonanú prácu 

Telovýchovná 

oblasť 

výchovy 

1 1 

2 

3 

Beh rôznymi 

spôsobmi 

s jednoduchý

mi 

zručnosťami 

priebežná Posilňovanie 

hlavných 

svalových 

skupín 

Rozvíjať 

pohybovú 

obratnosť 

Metóda 

cvičenia a 

opakovania 

1. roč.: preukazuje pohybovú 

schopnosť 

2. roč.: chápe význam 

pravidelného pohybu 

3. roč.: preukazuje pohybovú 

schopnosť 

4. roč.: chápe význam 

pravidelného pohybu a cvičenia 

4 

1 1 

2 

3 

Kotúľanie 

plných lôpt 

priebežná Rozvíjať 

presnosť 

Rozvíjať 

motoriku 

 

Metóda 

cvičenia 

1. roč.: prejaví radosť 

z vykonanej činnosti 

2. roč.: prezentuje svoj športové 

schopnosti 

3. roč.: rozvíja športový talent 

4. roč.: prezentuje a rozvíja svoj 

športové schopnosti 

 

1 1 

2 

3 

Zdvíhanie 

a prenášanie 

rôzneného 

náradia 

“Kráľu, 

kráľu... 

priebežná Rozvíjanie 

pohybovej 

zdatnosti 

Rozvíjať 

zručnosť, 

obratnosť 

Metóda 

cvičenia, práca 

v skupinách 

1. roč. chápe význam danej 

činnosti 

2. roč.: navrhne ďalšie možnosti 

danej činnosti 



 

Vysvetlivky: 1 kompetencia učiť sa, 2 komunikačné kompetencie, 3 sociálne kompetencie, 4 pracovné kompetencie, 5 občianske kompetencie, 6 kultúrne kompetencie 
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3. roč. chápe význam danej 

činnosti a vie ich prakticky 

rozvíjať 

4. roč.: rozvíja ďalšie možnosti 

aktivity danej činnosti 

1 1 

2 

3 

Preťahovanie 

vo dvojiciach 

pomocou 

krátkych 

švihadiel 

príležitostná Osvojenie 

pohybovej 

obratnosti 

Prejaviť 

radosť z 

pohybu 

 

Kolektívna  

práca 

1. roč. prejavuje radosť zo 

skupinovej práce 

2. roč.: vyhodnotí danú činnosť 

3. roč. efektívne spolupracuje v 

skupine 

4. roč.: uvedomuje si spoluprácu 

ostatných žiakov 

Esteticko – 

výchovná 

oblasť 

výchovy 

1 1 

2 

3 

4 

Práca 

s detským 

časopisom 

pravidelná Objasniť 

funkciu 

detských novín a 

časopisov 

Prejavovať 

pozitívny 

vzťah 

k detským 

časopisom 

 

Skupinová 

práca, 

motivácia, 

aktivácia 

1. roč.: má záujem o detské 

časopisy 

2. roč.: má záujem o detské 

časopisy, samostatne si ich 

vyhľadáva a pracuje s nimi 

3.roč.: zrozumiteľne vyjadruje  

svoj názor 

4.roč.: prijíma nové informácie a 

poznatky 

4 

1 1 

2 

3 

4 

Klasická 

rozprávka 

priebežná Ilustrácia 

známej 

rozprávky 

Vyplniť 

celú plochu 

papiera 

 

Motivácia, 

aktivizácia. 

povzbudenie 

vlastná tvorba 

1. roč.: chápe múdrosť v 

rozprávke 

2. roč.: chápe múdrosť 

v rozprávke, vie reprodukovať 

text 

3. roč.:plní si povinnosti, 

dokončí prácu 

4. roč.:využíva rôzne techniky 

 

1 1 

2 

3 

4 

Počúvanie 

detských 

moderných 

interpretov  

pribežná Oboznámenie sa 

s modernou 

hudbou pre deti 

Rozvoj 

estetického 

vnímania 

 

Motivácia , 

aktivizácia,  

1. roč.: má hlbší záujem o piesne 

2. roč.: má hlbší záujem o piesne 

3.roč.: rozvíja svoje estetické 

myslenie 



 

Vysvetlivky: 1 kompetencia učiť sa, 2 komunikačné kompetencie, 3 sociálne kompetencie, 4 pracovné kompetencie, 5 občianske kompetencie, 6 kultúrne kompetencie 
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4. roč.: rozvíja svoje estetické 

myslenie 

1 1 

2 

3 

4 

Čítanie na 

pokračovanie 

pravidelná Oboznámiť 

s autorom J. C. 

Hronským 

Pestovanie 

estetického 

vnímania 

Motivácia, 

aktivizácia 

1. roč.: chápe význam čítaného 

textu 

2. roč.: chápe význam čítaného 

textu 

Prírodovedno 

- 

environmentál

na oblasť 

výchovy 

1 1 

2 

3 

4 

5 

Triedny 

rozhlas 

príležitostná „Jeseň 

v záhrade, na 

poli, v lese.“ 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

 

Brainstorming, 

individuálny 

prístup 

1. roč.: vyhľadá informácie 

2. roč.: vyhľadá a vysvetlí dané 

informácie  

3. roč.: vyhľadáva informácie 

4. roč.: vyhľadá a prezentuje  

dané informácie 

4 

1 1 

2 

3 

4 

5 

Výstavka 

plodov 

príležitostná Podieľať sa na 

aranžovaní 

plodov 

Pozorovanie 

zmien v 

prírode 

 

Súťaž v 

skupinách 

1. roč.: podieľa sa na aranžovaní 

plodov 

2. roč.: diskutuje o význame 

daných plodov 

3. roč.: aktívne  sa zapája na 

aranžovaní plodov 

4. roč.: navrhuje pripravenú 

výstavku plodov  

 

1 1 

2 

3 

4 

5 

Vyhodnotenie 

súťaže 

príležitostná Vedieť 

ohodnotiť svoju 

i druhú prácu 

Preukázať 

pozitívny 

vzťah k 

druhým 

 

Rozprávanie 1. roč.: ohodnotí svoju prácu 

i druhú prácu 

2. roč.: uvedie dôvody svojho 

hodnotenia 

3. roč.: zaujme pozitívny postoj 

v rozvíjaniu tvorivých 

schopnosti  kamarátov 

4. roč.: prejavuje estetické 

vnímanie pri hodnotení 

1 1 

2 

3 

4 

Vychádzka  – 

stromy 

príležitostná Všímať si 

stromy, ich 

kmeň, 

Pozorovanie 

zmien v 

prírode 

 

Vychádzka, 

rozprávanie 

1. roč.: pozoruje zmeny v 

prírode 

2. roč.: pozoruje zmeny 

v prírode, zdôvodni dané zmeny  



 

Vysvetlivky: 1 kompetencia učiť sa, 2 komunikačné kompetencie, 3 sociálne kompetencie, 4 pracovné kompetencie, 5 občianske kompetencie, 6 kultúrne kompetencie 
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5 opadávanie 

listov 

3. roč.: pozoruje zmeny v 

prírode 

4. roč.: vyjadruje vlastne pocity 

z pozorovania v prírode 

Vzdelávacia 

oblasť 

výchovy 

1

1 

1 

2 

3 

Domáce 

úlohy 

pravidelná Vypracovanie 

domácej úlohy 

Nadväzovan

ie na 

získané 

vedomosti z 

vyučovania 

 

Upevňovanie 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické hry 

1. roč.: postupne vyrieši domácu 

úlohu samostatne, vyhľadá, 

usporiada, porovná dané 

informácie 

2. roč.: samostatne píše domáce 

úlohy, reprodukuje text, vie 

hodnotiť svoju prácu 

3.roč.: vyrieši domácu úlohu 

samostatne, vie vyhľadať 

informácie 

4.roč.: samostatne píše domáce 

úlohy, vyhľadáva informácie, 

pracuje s textom 

1

8 

1 1 

2 

3 

Didaktická  

hra - SJ 

pravidelná Rozvíjať 

získané 

poznatky 

Rozvíjať 

slovnú 

zásobu 

 

Upevňovanie 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické hry 

1. roč.: vyrieši jednoduchú 

didaktickú hru, cvičí si postreh, 

tvorivé myslenie 

2. roč.: vyrieši zložitejšiu 

didaktickú hru, doplní, opíše, 

spočíta 

3.roč.: vyrieši didaktickú hru , 

cvičí postreh , tvorivé myslenie 

4.roč.:  sám rieši didaktickú hru, 

dopĺňa, opíše, pracuje s textom 

 

1 1 

2 

3 

Didaktická 

hra - M 

pravidelná Cvičiť 

pozornosť  a 

pamäť 

 

Upevňovať 

znalosti z 

matematiky 

Upevňovanie 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, tréning, 

1. roč.: vyrieši jednoduchú 

didaktickú hru, cvičí si postreh, 

tvorivé myslenie 

2. roč.: vyrieši zložitejšiu 

didaktickú hru, doplní, opíše, 

spočíta 



 

Vysvetlivky: 1 kompetencia učiť sa, 2 komunikačné kompetencie, 3 sociálne kompetencie, 4 pracovné kompetencie, 5 občianske kompetencie, 6 kultúrne kompetencie 
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vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické hry 

3.roč.: vyrieši didaktickú hru, 

cvičí si postreh, tvorivé myslenie 

4.roč: rieši zložitejšiu domácu 

úlohu, vie spočítať, vyhľadať si 

potrebné informácie 

1 1 

2 

3 

Techniku 

učenia 

pravidelná Rozvíjať 

efektívne 

spôsoby učenia 

sa 

 Rozvíjanie, 

vedomosti, 

čítanie 

textu, 

reprodukcia 

príbehu 

 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: má rozvinuté efektívne 

spôsoby učenia 

2. roč.: má rozvinuté efektívne 

spôsoby učenia, formuluje, 

aplikuje 

3.roč.:rozvíjanie efektívnych 

spôsobov učenia 

4.roč.: vie aplikovať, formulovať 

rôzne efektívne spôsoby učenia   

1 1 

2 

3 

Kvízy - slová, 

čísla 

príležitostná Rozvíjať 

získané 

vedomosti 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: zopakuje, spočíta, vyrieši 

danú úlohu 

2. roč.: zopakuje, spočíta, 

vyrieši, doplní, opíše danú úlohu 

3. roč.: vie samostatne riešiť 

danú úlohu 

4. roč.: zodpovedne rieši, 

modeluje danú úlohu 

1 1 

2 

3 

Nové 

poznatky a 

informácie 

pravidelná Získať nové 

poznatky a 

informácie 

Upevňovať 

znalosti 

z jednotlivý

ch oblastí 

 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: pracuje s informačnými 

zdrojmi 

2. roč.: pracuje s informačnými 

zdrojmi, s encyklopédiou, číta  

s porozumením 

3. roč.: vie si vyhľadať potrebné 

informácie 

4. roč.: Vie vyhľadať 

a aplikovať získane informácie 



 

Vysvetlivky: 1 kompetencia učiť sa, 2 komunikačné kompetencie, 3 sociálne kompetencie, 4 pracovné kompetencie, 5 občianske kompetencie, 6 kultúrne kompetencie 
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1 1 

2 

3 

Jazykolamy 

 

príležitostná Rozvíjať 

získané 

poznatky 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: učí sa kráse a melódií 

materinského jazyka 

2. roč.: dokáže zopakovať, 

aplikovať, inak formulovať daný 

jazykolam 

3.roč.: vníma krásu melódie 

materinského jazyka 

4.roč.: aplikuje, formuluje daný 

jazykolam 

1 1 

2 

3 

Zmyslové hry 

doplňovačky 

príležitostná Rozvíjať 

efektívne 

spôsoby učenia 

sa 

Rozvíjať 

a upevňova

ť poznatky 

 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: uvedie príklad, rozlíši  

2. roč.: má osvojené tvorivé 

myslenie 

3.roč.: uvedie príklad 

4.roč.: má rozvinuté tvorivé 

myslenie 

 

 



 

 

NOVEMBER 

Oblasť 

výchovy 

V
ý
ch

o
v
n

á
  

h
o
d
. 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy 

K
ľú

č.
 

k
o

m
 

Obsah (Téma) Typ činn. Ped. stratégie 
Cieľové 

zameranie 
Metódy 

(Formy) 
Cieľ. výstup- výchovný cieľ 

S
p

o
lu

 

h
o

d
. 

Spoločensko-

vedná oblasť 

 
1 

2 

3 

4 

5 

Živá príroda priebežná Poznávanie živej 

prírody 

Láska 

k zvieratám, 

upevňovanie 

poznatkov 

Rozhovor, 

diskusia, 

aktivizácia 

1. roč.: spontánne sa vyjadruje 

2. roč.: zdôvodni potrebu živej prírody 

3. roč.: vyjadrenie vlastného názoru 

4. roč.: uvedomenie vzťahu človek 

a živa príroda 

 

4 

1 1 

2 

3 

4 

5 

Naša dedina priebežná Upevňovať 

vlastenecké cítenie 

Viesť 

k ochrane 

životného 

prostredia 

Motivácia, 

rozhovor, 

aktivizácia, 

povzbudenie 

1. roč.: zapojí sa do čistenia okolia 

dediny 

2. roč.: Pomenuje význam triedenia 

odpadu 

3. roč.: zapojí sa do čistenia prírody 

a chápe význam aktivity 

4. roč.: diskutuje o význame triedenia 

odpadu 

1 1 

2 

3 

4 

5 

Režim dňa 

školáka 

pravidelná Správne striedanie 

práce a odpočinku 

Poznať 

základné 

princípy 

zdravého 

životného 

štýlu 

Motivácia, 

aktivizácia, 

rozhovor 

1. roč.: strieda prácu s odpočinkom 

2. roč.: diskutuje o význame striedania 

práce s odpočinkom 

3. roč.: strieda prácu s odpočinkom 

4. roč.: diskutuje o návrhu oddychové 

kútika a chápe jeho účel 

1 1 

2 

3 

4 

5 

Zvieratá priebežná Viesť detí 

k významu 

starostlivosti o les 

a zver 

Prejavovať 

pozitívny 

vzťah k 

prírode 

Motivácia, 

aktivizácia, 

zážitková, 

rozhovor 

 

1. roč.: vedie diskusiu o význame 

zvierat 

2. roč.: určí dôsledky nekultúrneho 

správania sa voči zvieratám 

3. roč.: vedie diskusiu o význame 

zvierat 

4. roč.: určí dôsledky nekultúrneho 

správania sa voči zvieratám 



 

Vysvetlivky: 1 kompetencia učiť sa, 2 komunikačné kompetencie, 3 sociálne kompetencie, 4 pracovné kompetencie, 5 občianske kompetencie, 6 kultúrne kompetencie 
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Pracovno - 

technická 

činnosť 

1 3 

4 

Kvety z 

papiera 

príležitost

ná 

Rozvoj jemnej 

motoriky 

Rozvíjať 

estetické 

cítenie 

Motivácia, 

aktivizácia, 

povzbudenie, 

individuálny 

prístup 

 

1. roč.: vyjadruje svoje pocity 

2. roč.: znázorni svoje pocity 

3. roč.: prejavuje svoje pocity pri 

hodnotení iných prác  

4. roč.: zrozumiteľné vyjadruje 

a obhajuje svoj názor 

4 

1 3 

4 

Mozaika zo 

semien 

príležitost

ná 

Poznávanie semien 

rastlín 

Poznať ich 

význam 

v našej 

výžive 

Motivácia, 

vlastná tvorba 

1. roč.: vyjadrí svoj vzťah k manuálnej 

práci 

2. roč.: prejaví manuálne zručnosti 

3. roč.: prejavuje samostatnosť vo 

vypracovaní zadanej úlohy 

4. roč.: rozvíja manuálne zručnosti 

1 3 

4 

Dopravné 

prostriedky- 

stavebnica 

pravidelná Rozvoj 

predstavivosti, 

zručnosti 

Viesť detí 

k trpezlivost

i, k novým 

poznatkom 

Motivácia, 

vlastná 

tvorby, 

rozhovor, 

modelová hra 

 

1. roč.: napodobní dopravnú situáciu 

2. roč.: uvedie modelové situácie 

a vysvetlí ich 

3. roč.: zdôvodní potrebu dodržiavania 

bezpečnosti na cestách 

4. roč.: vie modelovať konkrétne 

dopravne situácie 

1 3 

4 

Adventný 

kalendár 

príležitost

ná 

Výzdoba triedy Rozvoj 

zručnosti 

Motivácia, 

rozhovor, 

vlastná tvorba 

 

1. roč.: zapojí sa do kolektívnej práce, 

prejaví radosť 

2. roč.: spolupracuje s ostatnými 

3. roč.: aktívne sa zapojí  do 

kolektívnej práce, prejaví radosť 

4. roč.: prejavuje záujem a zhodnotiť 

význam o spolupráce s inými deťmi 

Telovýchovná 

oblasť 

výchovy 

1 1 

2 

3 

Beh cez 

prekážky 

priebežná Snaha po dobrom 

výkone 

Rozvíjať 

pohybovú 

obratnosť 

Metóda 

cvičenia a 

opakovania 

1. roč.:  preukáže snahu po dobrom 

výkone 

2. roč.: vie ohodnotiť svoj výkon 

3. roč.:  prejaví radosť z pohybu 

4. roč.: sebahodnotenie svojho výkonu 

4 
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1 1 

2 

3 

Rytmické 

cvičenia, 

valčíkový krok  

príležitost

ná 

Orientácia 

v priestore 

prostredníctvom 

tanečných krokov, 

obratov 

Rozvíjať 

radosť z 

pohybu 

 

Metóda 

cvičenia, 

skupinová 

práca 

1. roč.: prejaví radosť z pohybu 

2. roč.: prejaví svoj pohybový talent 

3. roč.: prejaví radosť z pohybu 

4. roč.: vie predviesť konkrétne 

pohybové cvičenie 

1 1 

2 

3 

„Dlhý nos“- 

prihrávky 

obojručne 

príležitost

ná 

Zdokonaľovanie 

a upevňovanie 

pohybových 

návykov a 

zručnosti   

Skupinová 

práca 

Metóda 

aktivizácie 

1. roč.: preukazuje snahu po dobrom 

výkone 

2. roč.: pochopí význam základných 

zásad 

3. roč.: zapája sa do skupinových hier 

4. roč.: pochopí význam základných 

zásad skupinových hier  

 

1 1 

2 

3 

„Kohútie 

zápasy“- 

pohybové 

cvičenia 

príležitost

ná 

Zvyšovanie 

brannej 

pripravenosti 

Rozvíjať 

obratnosť 

Skupinová 

práca 

1. roč.: snaha po dobrom výkone 

2. roč.: prezentuje svoj pohybový 

aparát 

3. roč.: snaha po dobrom výkone 

4. roč.: chápe význam pravidelného 

významu pohybu a cvičenia 

Esteticko-

výchovná 

činnosť 

1 1 

2 

3 

4 

Môj najkrajší 

zážitok 

priebežná Obohacovať 

slovnú zásobu deti 

Rozvíjať 

slovnú 

zásobu 

 

Motivácia, 

rozprávanie 

 

1. roč.: má rozvinutú slovnú zásobu 

2. roč.: má rozvinutú slovnú zásobu 

3. roč. má rozvinutú bohatú slovnú 

zásobu 

4. roč.: má rozvinutú všestranne bohatú 

slovnú zásobu 

4 

1 1 

2 

3 

4 

Posilniť úctu 

ku kultúrnym 

hodnotám 

v blízkom 

okolí 

pravidelná Prezentovať 

tradície a zvyky 

svojej obce 

Rozvíjať 

rozumové 

schopnosti 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vychádzka, 

brainstorming 

1. roč.: vysvetlí vlastnými slovami 

pojem kultúrne hodnoty 

2. roč.: prezentuje informácie 

o kultúrnych pamiatkach 

3. roč.: chápe kultúrne hodnoty 

4. roč.: chápe a demonštruje kultúrne 

hodnoty 
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1 1 

2 

3 

4 

Orffov detský 

inštrumentál 

priebežná Oboznámenie sa 

s jeho obsahom 

Rozvíjať 

rytmické 

cítenie 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná tvorba 

1. pozná obsah orffovho inštrumentálu 

 2. roč.: pracuje s o. i. 

3. roč.: aktívne a samostatne pracuje 

s o.i. 

4. roč.: oboznámi ostatných s obsahom 

o. i. 

1 1 

2 

3 

4 

Práca s listami príležitost

ná 

Rozvíjať 

predstavivosť  

Rozvíjať 

zručnosť 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná tvorba 

1. roč.: precíti farebnosť jesene 

2. roč.: precíti a vyjadrí farebnosť 

jesene 

3. roč.: má bohatú predstavivosť 

4. roč.: bez problémov vyjadrí svoju 

predstavu pri kreslení... 

Prírodovedno 

- 

environmentál

na oblasť 

výchovy 

1 1 

2 

3 

4 

5 

Album zvierat, 

nástenka 

pravidelná Čo všetko vieme o 

zvieratkách 

Rozvíjať 

všestranne 

rozumové 

schopnosti 

 

Vlastná 

tvorba, 

skupinová 

práca 

1. roč.: zapája sa do aktivít 

2. roč.: uvedomí si krásu prírody 

3. roč.: vyhľadávanie informácií 

4. roč.: vyhľadávanie a spracovanie 

informácií 

4 

1 1 

2 

3 

4 

5 

Kŕmidla pre 

vtáčiky  

príležitost

ná 

Dohodnúť sa na 

spôsobe 

zaobstarávania 

krmiva   

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

 

Prezentácia , 

vlastná tvorba 

1. roč.:  chápe základné princípy 

ochrany vtáctva 

2. podieľa sa na ochrane vtáctva 

3. roč.:  vie zdôvodniť základné 

princípy ochrany vtáctva 

4.  aktívne sa podieľa sa  ochrane 

vtáctva 

 

1 1 

2 

3 

4 

5 

Nástenka 

o vtáčikoch, 

o ktoré sa 

budeme starať 

príležitost

ná 

Viesť deti k 

zodpovednosti 

Rozšíriť 

poznatky 

 

Vlastná 

tvorba 

1. roč.: uplatňuje estetické zručnosti 

2. roč.: uplatňuje tvorivý prístup 

3. roč.: uplatňuje estetické zručnosti 

4. roč.: uplatňuje a realizuje tvorivý 

prístup 

 

1 1 

2 

3 

4 

Pestovať lásku 

ku zvieratám 

pravidelná Neubližovať, ale 

chrániť a vedieť sa 

postarať  

Prejaviť 

pozitívny 

vzťah ku 

zvieratám 

Rozprávanie, 

projekty 

1. roč.: prejavuje pozitívny vzťah ku 

zvieratám 

2. prejavuje pozitívny vzťah  ku 

zvieratám 
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5  3. roč.: vyhľadáva a spracováva 

informácie  

4. prejavuje pozitívny vzťah k ochrane  

zvierat a vie ho prezentovať 

Vzdelávacia 

oblasť 

výchovy 

1 1 

2 

3 

Domáce úlohy pravidelná Vypracovanie 

domácej úlohy 

Nadväzovan

ie na získané 

vedomosti z 

vyučovania 

 

Upevňovanie 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické 

hry 

1. roč.: postupne vyrieši domácu úlohu 

samostatne, vyhľadá, usporiada, 

porovná dané informácie 

2. roč.: samostatne píše domáce úlohy, 

reprodukuje text, vie hodnotiť svoju 

prácu 

3. roč.: samostatne píše domáce úlohy, 

reprodukuje text, vie hodnotiť svoju 

prácu 

4. roč.: samostatne píše domáce úlohy, 

reprodukuje text, vie hodnotiť svoju 

prácu 

 

1 1 

2 

3 

Didaktická  hra 

- SJ 

pravidelná Rozvíjať získané 

poznatky 

Rozvíjať 

slovnú 

zásobu 

 

Upevňovanie 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické 

hry 

1. roč.: vyrieši jednoduchú didaktickú 

hru, cvičí si postreh, tvorivé myslenie 

2. roč.: vyrieši zložitejšiu didaktickú 

hru, doplní, opíše, spočíta 

3.roč.: vyrieši didaktickú hru , cvičí 

postreh , tvorivé myslenie 

4.roč.:  sám rieši didaktickú hru, 

dopĺňa, opíše, pracuje s textom 

 

 

1 1 

2 

3 

Didaktická hra 

- M 

pravidelná Cvičiť pozornosť  

a pamäť 

 

Upevňovať 

znalosti z 

matematiky 

Upevňovanie 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

1. roč.: vyrieši jednoduchú didaktickú 

hru, cvičí si postreh, tvorivé myslenie 

2. roč.: vyrieši zložitejšiu didaktickú 

hru, doplní, opíše, spočíta 

3.roč.: vyrieši didaktickú hru, cvičí si 

postreh, tvorivé myslenie 
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tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické 

hry 

4.roč: rieši zložitejšiu domácu úlohu, 

vie spočítať, vyhľadať si potrebné 

informácie 

1 1 

2 

3 

Techniku 

učenia 

pravidelná Rozvíjať efektívne 

spôsoby učenia sa 

 Rozvíjanie, 

vedomosti, 

čítanie textu, 

reprodukcia 

príbehu 

 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: má rozvinuté efektívne spôsoby 

učenia 

2. roč.: má rozvinuté efektívne spôsoby 

učenia, formuluje, aplikuje 

3.roč.:rozvíjanie efektívnych spôsobov 

učenia 

4.roč.: vie aplikovať, formulovať rôzne 

efektívne spôsoby učenia   

 

 

1 1 

2 

3 

Kvízy- slová, 

čísla 

príležitost

ná 

Rozvíjať získané 

vedomosti 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: zopakuje, spočíta, vyrieši danú 

úlohu 

2. roč.: zopakuje, spočíta, vyrieši, 

doplní, opíše danú úlohu 

3.roč.:vie samostatne riešiť danú úlohu 

4.roč.: zodpovedne rieši, modeluje 

danú úlohu 

18 

1 1 

2 

3 

Nové poznatky 

a informácie 

pravidelná Získať nové 

poznatky a 

informácie 

Upevňovať 

znalosti 

z jednotlivýc

h oblastí 

 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: pracuje s informačnými zdrojmi 

2. roč.: pracuje s informačnými 

zdrojmi, s encyklopédiou, číta  

s porozumením 

3.roč.: vie si vyhľadať potrebné 

informácie 

4.roč.: Vie vyhľadať a aplikovať 

získane informácie 
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1 1 

2 

3 

Jazykolamy 

 

príležitost

ná 

Rozvíjať získané 

poznatky 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: učí sa kráse a melódií 

materinského jazyka 

2. roč.: dokáže zopakovať, aplikovať, 

inak formulovať daný jazykolam 

3.roč.: vníma krásu melódie 

materinského jazyka 

4.roč.: aplikuje, formuluje daný 

jazykolam 

 

1 1 

2 

3 

Zmyslové hry 

doplňovačky 

príležitost

ná 

Rozvíjať efektívne 

spôsoby učenia sa 

Rozvíjať 

a upevňovať 

poznatky 

 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: uvedie príklad, rozlíši  

2. roč.: má osvojené tvorivé myslenie 

3.roč.: uvedie príklad 

4.roč.: má rozvinuté tvorivé myslenie 

 

 

DECEMBER 
Oblasť výchovy 

 

V
ý
ch

o
v
n

á
  
h

o
d
. Obsahové štandardy Výkonové štandardy 

K
ľú

č.
 k

o
m

 Obsah 

(Téma) 

Typ činn.     Ped. stratégie Cieľové 

zamerani

e 

Metódy 

(Formy) 

Cieľ. výstup- 

výchovný cieľ 

S
p
o
lu

 h
o
d
. 

Spoločensko - vedná 

oblasť výchovy 

1 1 

2 

3 

4 

5 

Zima- ročné 

obdobia 

príležitost

ná 

Charakteristické 

znaky 

 

Starostliv

osť o 

zdravie 

Aktivizácia, 

rozhovor 

 

1. roč.: uvedie základné 

znaky ročného obdobia 

-zimy 

2. roč.: diskutuje 

o starostlivosti o zdravie 

v zimnom období  

3 
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3. roč.: vie vymenovať  

všetky znaky ročného 

obdobia -zimy 

4. roč.: diskutuje 

o vhodnom obliekaní 

v zimnom období 

1 1 

2 

3 

4 

5 

Moja rodina priebežná Upevňovať vzťahy 

v rodine, ich 

prehlbovanie 

Prejavova

ť vzťah k 

rodičom 

Motivácia, 

aktivizácia, 

diskusia 

1. roč.: vyjadrí 

vlastnými slovami 

vzťah k rodičom 

2. roč.: uvedie príklady 

úctivého a necitlivého 

vzťahu k rodičom 

  3. roč.: vyjadrí 

vlastnými slovami 

vzťah k rodičom 

4. roč.: vie vlastnou 

tvorbou znázorniť vzťah 

k rodičom 

 

1 1 

2 

3

4

5 

Vianočné 

sviatky 

príležitost

ná 

Poznávanie 

ľudových 

a cirkevných 

tradícií 

Vystúpiť 

vo 

vianočno

m 

programe 

Motivácia, 

aktivizácia, 

individuálny 

prístup 

 

1. roč.: zapojí sa do 

vianočného podujatia 

2. roč.: prejaví 

kultivované vystúpenie 

3. roč.: aktívne sa zapojí  

do vianočného podujatia 

4. roč.: prezentuje svoje 

schopnosti v kultúrnom 

programe 

Pracovno - technická 

oblasť výchovy 

1 3 

4 

Mikuláš z 

papiera 

príležitost

ná 

Rozvoj jemnej 

motoriky 

Rozvíjať 

základy 

zručností, 

sebahodn

oteiy 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

1. roč.: prejaví radosť, 

empatiu, 

sebahodnotenie 

2. roč.: hodnotí svoj 

výkon 

3 
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3. roč.: prejaví radosť, 

empatiu, 

sebahodnotenie 

4. roč.: vyjadrí svoje 

schopnosti vlastnou 

tvorbou, hodnotí svoj 

výkon 

1 3

4 

Kŕmidlo pre 

vtáčiky 

príležitost

ná 

Rozvíjať schopnosť 

pracovať v tíme, 

rozvoj tvorivosti 

Starostli- 

vosť 

o vtáčiky 

v zime 

Počúvať 

názor 

ostatných 

 

1. roč.:  preukáže 

základné manuálne 

zručnosti 

2.roč.: berie na vedomie 

názor iných 

3. roč.:  preukáže 

manuálne zručnosti 

4.roč.:  hodnotí svoje 

napredovanie pri plnení 

osobných cieľov 

1 3

4 

Vianočné 

ozdoby 

príležitost

ná 

Rozvoj zručností, 

fantázie 

Rozvíjať 

estetické 

cítenie 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba, 

povzbudeni

e 

 

1. roč. dokáže sa 

podieľať na výrobe 

vianočných ozdôb 

2. roč.: výtvarne vyjadrí 

pocity z vianočných 

sviatkov 

3. roč. aktívne  

spolupracuje  na výrobe 

vianočných ozdôb 

4. roč.: používa 

netradičný pracovný 

postup pri tvorbe 

vianočných ozdôb 

Telovýchovná oblasť 

výchovy 

1 1 

2

3 

„Lov na 

tulene“-

snehové gule 

príležitost

ná 

Otužovanie 

snehom, radosť 

Otužova-

nie 

Práca 

v skupine, 

hra 

1. roč.: prejavuje radosť 

z pohybu na čerstvom 

vzduchu 

3 
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 z pohybu na 

čerstvom vzduchu 

2. roč.: usmerňuje prácu 

v skupine 

3. roč.: prejavuje radosť 

z pohybu na čerstvom 

vzduchu 

4. roč.: usmerňuje prácu 

v skupine 

1 1

2

3 

„Mini 

basketbal“- 

steľba loptou 

na kôš 

príležitost

ná 

Zvýšiť úroveň 

techniky, dynamiky 

a taktiky herných 

cvičení  

Rozvíjať 

pohybovú 

obratnosť 

 

Metóda 

cvičenia 

1. roč.: dodržiava 

základné pravidlá hry 

2. roč.: vie vysvetliť 

možné stratégie hry 

3. roč.: dodržiava a vie 

vysvetliť pravidlá hry 

4. roč.: vie vysvetliť 

možné stratégie hry 

 

1 1

2

3 

Zimné hry príležitost

ná 

Otužovanie Rozvíjať 

pohybovú 

obratnosť 

Zážitková, 

hra 

1. roč.: preukazuje 

radosť z hry 

2. roč.: prejaví 

skupinové cítenie pri 

hre  

3. roč.: preukazuje 

radosť z hry 

4. roč.: prejaví 

skupinové cítenie pri 

hre 

Esteticko - výchovná 

oblasť výchovy 

1 1

2

3

4 

Umenie Priebežná  Rozvíjať základy 

vzťahu k umenie 

Navštíviť 

kultúrne 

podujatie 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

film 

1. roč.: vyjadrí 

vlastnými slovami, čo je 

umenie 

2. roč.: rozlíši moderné 

umenie a klasické 

umenie 

3 
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3.roč.:má osvojené 

základy moderného 

a klasického umenia 

4.roč.: prijíma kultúrne 

podnety 

1 1

2

3

4 

Vianočný 

pozdrav, 

ozdoby 

príležitost

ná 

Vyjadriť vlastnú 

predstavu, zážitok 

Dekoratív

ne kresliť 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

1. roč.: je oboznámený 

s ľudovými tradíciami 

2. roč.: je oboznámený 

s ľudovými tradíciami 

3.roč.: pozná 

a samostatne dokáže 

porozprávať o ľudových 

tradíciách 

4.roč.: dokáže 

prezentovať ľudové 

tradície 

 

1 1

2

3

4 

Čítanie na 

pokračovanie 

pravidelná Viesť detí 

k pravidelnému 

čítaniu 

Pestovať 

estetické 

vnímanie 

 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

1. roč.: chápe mravné 

hodnoty 

2. chápe mravné 

hodnoty, dokáže ich 

analyzovať 

3.roč.: chápe mravné 

a estetické hodnoty 

4.roč.: chápe mravné 

hodnoty, dokáže uviesť 

konkrétny  príklad 

Prírodovedno - 

environmentálna 

oblasť výchovy 

1 1

2

3

4

5 

Starostlivosť 

o kŕmidla 

vtákov 

príležitost

ná  

Chrániť zvieratá Určiť 

dôsledky 

ľudského 

konania 

 

Rozhovor, 

motivácia, 

aktivizácia, 

diskusia 

1. roč.: uvedie dôvody 

starostlivosti o vtáčiky 

2. roč.: diskutuje 

o význame starostlivosti 

o vtáčiky 

3 
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3. roč.: uvedie dôvody 

starostlivosti o vtáčiky 

4. roč.: diskutuje 

o význame starostlivosti 

o vtáčiky 

1 1

2

3

4

5 

Výstavka kníh 

o zvieratách 

priebežná Vzbudiť u detí 

záujem o zvieratá 

najmä v zime 

Vyjadriť 

svoj 

postoj 

prírode 

 

Beseda, 

vlastná 

tvorba 

1. roč.: zapojí sa do 

danej aktivity 

2. roč.: definuje potrebu 

starostlivosti o zvieratá 

3. roč.:  aktívne sa 

zapojí sa do danej 

aktivity 

4. roč.: definuje potrebu 

starostlivosti o zvieratá 

1 1

2

3

4

5 

Deti 

a zvieratá“ 

Aké zviera by 

som chcel 

byť? Hádaj, 

aké zviera si 

myslím 

príležitost

ná 

Pestovať u deti 

pocit 

spolupatričnosti 

Diskutov

ať o 

zvieratác

h 

Diskusia, 

hra, 

aktivizácia 

1. roč.: prejaví radosť 

z danej aktivity 

2. roč.: pociťuje 

spolupatričnosť k iným 

3. roč.: prejaví radosť 

z danej aktivity 

4. roč.: pociťuje 

spolupatričnosť k iným 

Vzdelávacia oblasť 

výchovy 

1 1

2

3 

Domáce 

úlohy 

pravidelná Vypracovanie 

domácej úlohy 

Nadväzo

vanie na 

získané 

vedomost

i z 

vyučovan

ia 

 

Upevňovani

e 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

1. roč.: postupne vyrieši 

domácu úlohu 

samostatne, vyhľadá, 

usporiada, porovná dané 

informácie 

2. roč.: samostatne píše 

domáce úlohy, 

reprodukuje text, vie 

hodnotiť svoju prácu 

18 
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didaktické 

hry 

3.roč.: vyrieši domácu 

úlohu samostatne, vie 

vyhľadať informácie 

4.roč.: samostatne píše 

domáce úlohy, 

vyhľadáva informácie, 

pracuje s textom 

1 1

2

3 

Didaktická 

hra - SJ 

pravidelná Rozvíjať získané 

poznatky 

Rozvíjať 

slovnú 

zásobu 

 

Upevňovani

e 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické 

hry 

1. roč.: vyrieši 

jednoduchú didaktickú 

hru, cvičí si postreh, 

tvorivé myslenie 

2. roč.: vyrieši 

zložitejšiu didaktickú 

hru, doplní, opíše, 

spočíta 

3.roč.: vyrieši 

didaktickú hru , cvičí 

postreh , tvorivé 

myslenie 

4.roč.:  sám rieši 

didaktickú hru, dopĺňa, 

opíše, pracuje s textom 

1 1

2

3 

Didaktická 

hra - M 

pravidelná Cvičiť pozornosť  a 

pamäť 

 

Upevňov

ať 

znalosti z 

matemati

ky 

Upevňovani

e 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

1. roč.: vyrieši 

jednoduchú didaktickú 

hru, cvičí si postreh, 

tvorivé myslenie 

2. roč.: vyrieši 

zložitejšiu didaktickú 

hru, doplní, opíše, 

spočíta 

3.roč.: vyrieši 

didaktickú hru, cvičí si 



 

Vysvetlivky: 1 kompetencia učiť sa, 2 komunikačné kompetencie, 3 sociálne kompetencie, 4 pracovné kompetencie, 5 občianske kompetencie, 6 kultúrne kompetencie 

 - 31 - 

didaktické 

hry 

postreh, tvorivé 

myslenie 

4.roč: rieši zložitejšiu 

domácu úlohu, vie 

spočítať, vyhľadať si 

potrebné informácie 

1 1

2

3 

Techniku 

učenia 

pravidelná Rozvíjať efektívne 

spôsoby učenia sa 

 

Rozvíjani

e, 

vedomost

i, čítanie 

textu, 

reproduk

cia 

príbehu 

 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: má rozvinuté 

efektívne spôsoby 

učenia 

2. roč.: má rozvinuté 

efektívne spôsoby 

učenia, formuluje, 

aplikuje 

3.roč.:rozvíjanie 

efektívnych spôsobov 

učenia 

4.roč.: vie aplikovať, 

formulovať rôzne 

efektívne spôsoby 

učenia   

1 1

2

3 

Kvízy- slová, 

čísla 

príležitost

ná 

Rozvíjať získané 

vedomosti 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: zopakuje, 

spočíta, vyrieši danú 

úlohu 

2. roč.: zopakuje, 

spočíta, vyrieši, doplní, 

opíše danú úlohu 

3. roč.:vie samostatne 

riešiť danú úlohu 

4. roč.: zodpovedne 

rieši, modeluje danú 

úlohu, 
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1 1

2

3 

Nové 

poznatky a 

informácie 

pravidelná Získať nové 

poznatky a 

informácie 

Upevňov

ať 

znalosti 

z jednotli

vých 

oblastí 

 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: pracuje 

s informačnými zdrojmi 

2. roč.: pracuje 

s informačnými 

zdrojmi, 

s encyklopédiou, číta  

s porozumením 

3.roč.: vie si vyhľadať 

potrebné informácie 

4.roč.: Vie vyhľadať 

a aplikovať získane 

informácie 

1 1

2

3 

Jazykolamy 

 

príležitost

ná 

Rozvíjať získané 

poznatky 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: učí sa kráse 

a melódií materinského 

jazyka 

2. roč.: dokáže 

zopakovať, aplikovať, 

inak formulovať daný 

jazykolam 

3.roč.: vníma krásu 

melódie materinského 

jazyka 

4.roč.: aplikuje, 

formuluje daný 

jazykolam 

1 1

2

3 

Zmyslové hry 

doplňovačky 

príležitost

ná 

Rozvíjať efektívne 

spôsoby učenia sa 

Rozvíjať 

a upevňo

vať 

poznatky 

 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

1. roč.: uvedie príklad, 

rozlíši  

2. roč.: má osvojené 

tvorivé myslenie 

3.roč.: uvedie príklad 

4.roč.: má rozvinuté 

tvorivé myslenie 
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situácie, 

prezentácia 

 

  

JANUÁR 
Oblasť výchovy 

V
ý
ch

o
v
n

á
  

h
o
d

. 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy 

K
ľu

č.
 

k
o

m
 

Obsah 

(Téma) 
Typ činn. Ped. stratégie 

Cieľové 

zameranie 
Metódy 

(Formy) 
Cieľ. výstup- výchovný cieľ 

S
p

o
lu

 

h
o

d
. 

Spoločensko – 

vedná oblasť 

výchovy 

 
1

2

3

4

5 

Čím by som 

chcel byť, 

novoročné 

predsavzatia 

príležitost

ná 

Uvedomiť si, že 

každá práca je 

dôležitá 

 

Viesť 

dialóg 

s iným 

dieťaťom 

Motivácia, 

aktivizácia, 

rozhovor 

1. roč.: vie si vypočuť 

druhých 

2.  roč.: vie ohodnotiť iný 

názor, myšlienku 

3. roč.: prejaví asertívne 

správanie 

4. roč.: diskutuje  

3 

1 1

2

3

4

5 

Rastliny ŠKD pravidelná Poznávanie 

niektorých 

druhov izbových 

rastlín 

Upevňovani

e poznatkov 

o rastlinách 

Motivácia, 

aktivizácia, 

rozhovor 

1. roč.: vie sa postarať 

o rastliny v triede 

2. roč.: vie sa postarať 

o rastliny v triede 

3. roč.: vie sa postarať 

o rastliny v triede 

4. roč.: vie sa postarať 

o rastliny v triede 

1 1

2

3

4

5 

Zima v 

prírode 

príležitost

ná 

Viesť detí 

k ochrane prírody 

Starostlivos

ť o zvieratá 

v zime 

Motivácia, 

aktivizácia, 

diskusia 

 

1. roč.: precíti zodpovedné 

a nezodpovedné správanie 

2. roč.: diskutuje o svojom 

vzťahu k prírode 

3. roč.: reaguje na výzvu 

k spolupráci na ochranu 

prírode 

4. roč.: prejavuje záujem 

ochranu prírody 
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Pracovno - 

technická oblasť 

výchovy 

1 3

4 

Zimné športy- 

zhotovenie 

nástenky 

príležitost

ná 

Poznávanie 

druhov zimných 

športov 

Rozvíjať 

tvorivé 

myslenie 

detí 

Motivácia, 

vlastná 

tvorby 

1. roč.: preukazuje základné 

manuálne zručnosti 

2. roč.: vie ochotne pomôcť 

druhým 

3. roč.: diskutuje o vhodnom 

obliekaní v zime pri športe 

4. roč.: uvedie správne 

športové zručnosti 

3 

1 3

4 

Stavby zo 

snehu - 

Najkrajší 

snehuliak 

príležitost

ná 

Upevňovať 

kolektívne 

vzťahy 

Podnecovať 

detí ku 

kolektívnej 

práci 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

 

1. roč.: snaží sa byť prínosný 

pre skupinu 

2. roč.: vie kolektívne 

pracovať pri plnení danej 

úlohy 

3. roč.: vyjadrí svoj vzťah 

k kolektívnej práci 

4. roč.: vie zodpovedne 

pracovať pri plnení   danej 

úlohy 

1 1

2

3 

„Zdravko 

a Chorko“- 

figúrky 

z odpadového 

materiálu 

priebežná Rozvoj zručností Predchádza

nie úrazom 

a chorobám 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

1. roč.: prejavuje základné 

manuálne zručnosti 

2. roč.: prejavuje základné 

manuálne zručnosti, vie 

pracovať s nožnicami 

3. roč.: aktívne prejavuje 

manuálne zručnosti 

4. roč.: zaujíma pozitívny  

postoj k rozvíjaniu svojich 

tvorivých schopnosti 

 

 

 

 

1 1

2

3 

Hry na snehu príležitost

ná 

Všestranný 

rozvoj 

pohybových 

schopností  

Rozvíjať 

pohybovú 

obratnosť 

Motivácia, 

hra 

1. roč.: prejavuje prirodzenú  

radosť z pohybu 

2. roč.: prejavuje prirodzenú 

radosť z pohybu 

3 
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Telovýchovná 

oblasť výchovy 

3. roč.: prejavuje prirodzenú  

radosť z pohybu 

4. roč.: prejavuje prirodzenú 

radosť z pohybu 

1 1

2

3 

„Kto urobí 

najkrajšiu 

snehovú guľu 

príležitost

ná 

Cvičenie 

obratnosti 

Rozvíjať 

pohybovú 

obratnosť 

 

Motivácia, 

hra 

1. roč.: prejavuje prirodzenú 

radosť a súťaživosť 

2. roč.: prejavuje prirodzenú 

radosť a súťaživosť 

3. roč.: prejavuje prirodzenú 

radosť a súťaživosť 

4. roč.: prejavuje prirodzenú 

radosť a súťaživosť 

1 1

2

3 

Vychádzka do 

zasneženej 

krajiny 

príležitost

ná 

Pozorovať 

a vnímať krásy 

prírody 

Rozvíjať 

estetické 

cítenie 

Metóda 

pozorovania, 

aktivizácie 

1. roč.:  objavuje a vníma 

krásu prírody 

2. roč.: vyjadrí svoje pocity 

z vychádzky v prírode 

3. roč.:  pozoruje prírodu 

4. roč.: vyjadrí vlastnými 

slovami pocity z pozorovania 

v prírode 

Esteticko - 

výchovná oblasť 

výchovy 

1 1

2

3

4 

Vianoce 

v našej rodine 

príležitost

ná 

Vyjadriť zážitok Rozvoj 

slovnej 

zásoby 

Motivácia, 

aktivizácia, 

modelové 

situácie 

1. roč.: má rozvitú slovnú 

zásobu 

2. roč.: má rozvitú bohatú 

slovnú zásobu 

3.roč.:vyjadruje vlastnými 

slovami prežité vianočných 

sviatkov 

4.roč.:prezentuje tradície 

a zvyky Vianoc vo svojej 

rodine 

 

 

 

3 

1 1

2

Pieseň o zime príležitost

ná 

Rozvíjať 

hudobné 

schopnosti 

Rozvíjať 

estetické 

vnímanie 

Motivácia, 

aktivizácia, 

1. roč.: má radosť pri speve 

2. prejavuje radosť pri speve 
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3

4 

vlastná 

tvorba 

3.roč.:predvedie svoje 

hudobné schopnosti 

4.roč.:vyjadrí svoj talent 

v hudobnej oblasti 

1 1

2

3

4 

Knižný kútik pravidelná Rozvíjať u detí 

knižné vzory 

Pestovať 

estetické 

vnímanie 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

1. roč.: prejavu radosť z kníh 

2. roč.: aktívne sa zapája pri 

vedení knižného kútika 

3.roč.:diskutuje o návrhu 

zlepšenia knižného kútika 

4.roč.: technický navrhne 

knižný kútik oddelenia 

Prírodovedno - 

environmentálna 

oblasť výchovy 

1 1

2

3

4

5 

Nový rok príležitost

ná  

Snaha byť lepší 

vo vzťahu k 

prírode 

Určiť 

dôsledky 

ľudského 

konania 

 

rozhovor 1. roč.:  vie ohodnotiť 

dôsledky ľudského konania 

vo vzťahu k prírode 

2. vie ohodnotiť a uviesť 

dôsledky ľudského konania 

v prírode 

3. roč.:  vie ohodnotiť 

dôsledky ľudského konania 

vo vzťahu k prírode 

4roč.:. definuje kladné 

a negatívne dôsledky 

ľudského konania v prírode 

3 

1 1

2

3

4

5 

Vtáctvo v 

zime 

príležitost

ná 

Vnímanie 

prírodných krás 

Vyjadriť 

svoj postoj 

prírode 

 

Beseda 1. roč.: vie sa samostatne 

vyjadriť k danej téme 

2. vie posúdiť názor iných, 

vypočuť si ho 

3. roč.: aktívne sa zapája do 

danej témy a chápe jej 

význam 

4roč.:. vie vypočuť  názor 

iných prezentuje svoj 
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1 1

2

3

4

5 

Les volá! 

Vychádzka 

príležitost

ná 

Vnímanie 

prírodných krás 

Diskutovať 

o tom, čo je 

estetické 

a čo nie 

 

Diskusia, 

vychádzka 

1. roč.: vníma krásu prírody 

2. preciťuje krásu prírody 

3. roč.: vníma krásu prírody 

4. roč.: hovorí o vlastných 

zážitkov, pocitov z pobytu v 

prírode 

Vzdelávacia oblasť 

výchovy 

11 1

2

3 

Domáce 

úlohy 

pravidelná Vypracovanie 

domácej úlohy 

Nadväzovan

ie na 

získané 

vedomosti z 

vyučovania 

 

Upevňovanie 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické 

hry 

1. roč.: postupne vyrieši 

domácu úlohu samostatne, 

vyhľadá, usporiada, porovná 

dané informácie 

2. roč.: samostatne píše 

domáce úlohy, reprodukuje 

text, vie hodnotiť svoju prácu 

3.roč.: vyrieši domácu úlohu 

samostatne, vie vyhľadať 

informácie 

4.roč.: samostatne píše 

domáce úlohy, vyhľadáva 

informácie, pracuje s textom 

18 

1 1

2

3 

Didaktická 

hra - SJ 

pravidelná Rozvíjať získané 

poznatky 

Rozvíjať 

slovnú 

zásobu 

 

Upevňovanie 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické 

hry 

1. roč.: vyrieši jednoduchú 

didaktickú hru, cvičí si 

postreh, tvorivé myslenie 

2. roč.: vyrieši zložitejšiu 

didaktickú hru, doplní, opíše, 

spočíta 

3.roč.: vyrieši didaktickú hru , 

cvičí 

postreh , tvorivé myslenie 

4.roč.:  sám rieši didaktickú 

hru, dopĺňa, opíše, pracuje s 

textom 
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1 1

2

3 

Didaktická 

hra - M 

pravidelná Cvičiť pozornosť  

a pamäť 

 

Upevňovať 

znalosti z 

matematiky 

Upevňovanie 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické 

hry 

1. roč.: vyrieši jednoduchú 

didaktickú hru, cvičí si 

postreh, tvorivé myslenie 

2. roč.: vyrieši zložitejšiu 

didaktickú hru, doplní, opíše, 

spočíta 

3.roč.: vyrieši didaktickú hru, 

cvičí si postreh, tvorivé 

myslenie 

4.roč: rieši zložitejšiu domácu 

úlohu, vie spočítať, vyhľadať 

si potrebné informácie 

 

1 1

2

3 

Techniku 

učenia 

pravidelná Rozvíjať 

efektívne 

spôsoby učenia 

sa 

 Rozvíjanie, 

vedomosti, 

čítanie 

textu, 

reprodukcia 

príbehu 

 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: má rozvinuté 

efektívne spôsoby učenia 

2. roč.: má rozvinuté 

efektívne spôsoby učenia, 

formuluje, aplikuje 

3.roč.:rozvíjanie efektívnych 

spôsobov učenia 

4.roč.: vie aplikovať, 

formulovať rôzne efektívne 

spôsoby učenia   

 

1 1

2

3 

Kvízy- slová, 

čísla 

príležitost

ná 

Rozvíjať získané 

vedomosti 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: zopakuje, spočíta, 

vyrieši danú úlohu 

2. roč.: zopakuje, spočíta, 

vyrieši, doplní, opíše danú 

úlohu 

3.roč.:vie samostatne riešiť 

danú úlohu 

4.roč.: zodpovedne rieši, 

modeluje danú úlohu 
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1 1

2

3 

Nové 

poznatky a 

informácie 

pravidelná Získať nové 

poznatky a 

informácie 

Upevňovať 

znalosti 

z jednotlivý

ch oblastí 

 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: pracuje 

s informačnými zdrojmi 

2. roč.: pracuje 

s informačnými zdrojmi, 

s encyklopédiou, číta  

s porozumením 

3.roč.: vie si vyhľadať 

potrebné informácie 

4.roč.: Vie vyhľadať 

a aplikovať získane 

informácie 

 

1 1

2

3 

Jazykolamy 

 

príležitost

ná 

Rozvíjať získané 

poznatky 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: učí sa kráse a melódií 

materinského jazyka 

2. roč.: dokáže zopakovať, 

aplikovať, inak formulovať 

daný jazykolam 

3.roč.: vníma krásu melódie 

materinského jazyka 

4.roč.: aplikuje, formuluje 

daný jazykolam 

 

1 1

2

3 

Zmyslové hry 

doplňovačky 

príležitost

ná 

Rozvíjať 

efektívne 

spôsoby učenia 

sa 

Rozvíjať 

a upevňova

ť poznatky 

 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: uvedie príklad, rozlíši  

2. roč.: má osvojené tvorivé 

myslenie 

3.roč.: uvedie príklad 

4.roč.: má rozvinuté tvorivé 

myslenie 

 

 

 



 

 

FEBRUÁR 

Oblasť výchovy 

 

V
ý
ch

o
v
n

á
  

h
o
d
. 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy 

K
ľú

č.
 k

o
m

 

Obsah 

(Téma) 
Typ činn. Ped. stratégie 

Cieľové 

zameranie 
Metódy 

(Formy) 
Cieľ. výstup- výchovný cieľ 

S
p

o
lu

 h
o

d
. 

Spoločensko - 

vedná oblasť 

výchovy 

1 1

2

3

4

5

6 

„Aký som?“ priebežná Uvedomiť si: „Keď 

zabudneš sám na 

seba, svet si ťa 

zapamätá“. 

Nie sme 

všetci 

rovnakí, 

rozlišovať 

vzhľad 

a charakter 

ľudí 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba, 

rozhovor 

 

1. roč.: vlastnými slovami 

vyjadri pojem spolupráca 

2. roč.: výtvarne znázorni 

pojem spolupráca 

3. roč.: predvádza základné 

prejavy asertívneho správania 

4. roč.: vie pomenovať 

asertívne správanie 

3 

1 1

2

3

4

5

6 

Fašiangy príležitost

ná 

Vzbudiť záujem 

detí o karneval 

Poznávať 

ľudové 

tradície 

Motivácia, 

aktivizácia, 

rozhovor 

 

1. roč.: vypočuje si 

s porozumením ľudové 

tradície  

2. roč.: vie uviesť konkrétne 

ľudové tradície fašiangov 

3. roč.: vie uviesť konkrétne 

ľudové tradície spojené 

s príchodom Veľkej noci 

4. roč.: vie uviesť konkrétne 

ľudové tradície fašiangov 

1 1

2

3

4

5

6 

Na križovatke 

„Dopravné 

značky sú pre 

nás hračky“ 

priebežná Získať základy 

dopravnej výchovy 

Uviesť 

príklady 

dopravných 

značiek 

Motivácia, 

modelové 

situácie, hra, 

rozhovor, 

hodnotenie, 

vlastná 

tvorba 

 

1. roč.: má osvojené základy 

dopravnej výchovy 

2. vie rozoznať základné 

druhy dopravných značiek 

3. roč.: má osvojené základy 

dopravnej výchovy 

4.roč.: sám uvedie príklady 

dopravných značiek, vie 

rozoznať základné druhy 

dopravných značiek 
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Pracovno - 

technická oblasť 

výchovy 

1 3

4 

Karnevalová 

maska 

príležitost

ná 

Rozvoj 

predstavivosti, 

fantázie 

Rozvoj 

estetické-ho 

cítenia 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorby, 

povzbudenia 

 

1. roč. zhotoví jednoduchú 

karnevalovú masku 

2. roč.: využíva zložitejšie 

techniky zhotovenia 

karnevalových masiek 

3. roč.: zhotoví  karnevalovú 

masku, prejavuje radosť z 

činnosti 

4. roč.: využíva zložitejšie 

techniky zhotovenia 

karnevalových masiek 

3 

1 3

4 

Valentínske 

srdiečko 

príležitost

ná 

Rozvoj 

predstavivosti, 

fantázie 

Vyjadriť 

lásky k 

blízkym 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

 

1. roč.: zhotoví jednoduché 

srdiečko s využitím rôzneho 

materiálu 

2. roč.: dokáže zhotoviť 

zložitejšie srdiečko ako 

prejav lásky a úcty  

3. roč.: zhotoví jednoduché 

srdiečko s využitím rôzneho 

materiálu 

4. roč.: dokáže zhotoviť 

zložitejšie srdiečko ako 

prejav lásky a úcty 

1 3

4 

Orechové 

škrupinky 

príležitost

ná 

Rozvoj zručností, 

predstavivostí, 

bezpečnosť pri 

práci 

Urobiť radosť 

druhým 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

 

1. roč.: využíva jednoduchú 

techniku 

2. roč.: využíva zložitejšiu 

techniku 

3. roč.: má na vyššej úrovni 

rozvinutú jemnú motoriku  

4. roč.: využíva zložitejšiu 

techniku 
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Telovýchovná 

oblasť výchovy 

1 1

2

3 

„Kubo velí“  pravidelná Rozvíjať prirodzenú 

pohyblivosť 

Rozvíjať 

pohybovú 

obratnosť 

Metóda 

cvičenia 

a opakovania

, hra, 

povzbudenia 

1. roč.: má osvojenú 

pohybovú obratnosť 

2. roč.: má osvojenú 

pohybovú obratnosť 

3. roč.: má  rozvinutú 

pohybovú obratnosť 

4. roč.: prezentuje svoje 

pohybové schopnosti 

3 

1 1

2

3 

Beseda so 

športovcom 

príležitost

ná 

Vzbudiť záujem 

deti o šport 

Upevňovať 

pravidelný 

pohyb  

Diskusia 1. roč.: prihlási sa do 

športového krúžku 

2. roč.: prihlási sa do 

športového krúžku 

3. roč.: prihlási sa do 

športového krúžku 

4. roč.: prihlási sa do 

športového krúžku 

1 1

2

3 

„Ihla,niť,uzlík

“ 

pravidelná Posilňovanie 

organizmu 

Rozvíjať 

pohybovú 

schopnosť 

Hra, 

aktivizácia 

1. roč.: prejavuje radosť z 

pohybu 

2. roč.: prejavuje radosť 

z pohybu 

3. roč.: prejavuje radosť z 

pohybu 

4. roč.: prejavuje radosť z 

pohybu  

Esteticko - 

výchovná oblasť 

výchovy 

1 1

2

3

4 

Karnevalová 

maska 

príležitost

ná 

Rozvíjať zmysel 

pre humor 

Rozvíjať 

pracovné 

zručnosti 

Hra, 

motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

1. roč.: prezentuje svoje 

schopnosti a predstavivosť 

2. roč.: prezentuje svoj talent  

3.roč: vyhotoví svojpomocne 

karnevalovú masku 

4.roč.:vyhotoví a prezentuje 

svoju karnevalovú masku 

3 
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1 1

2

3

4 

Práca 

s textom 

rozprávky 

priebežná Rozvíjať čitateľské 

zručnosti 

 

Pochopiť 

múdrosť v 

rozprávke 

Motivácia, 

aktivizácia, 

čítanie 

1. roč.: chápe mravné 

hodnoty, uvedie príklady 

2. roč.: chápe mravné 

hodnoty, analyzuje ich 

3.roč.:má rozvinuté čitateľské 

zručnosti 

4.roč.:chápe múdrosť skrytú v 

rozprávku 

1 1

2

3

4 

Súťaž 

v speve- 

„hľadáme 

mladé 

talenty“ 

príležitost

ná 

Rozvíjanie talentov Rozvíjať 

špecifické 

schopnosti 

detí 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

1. roč.: prejavuje prirodzenú 

radosť pri speve 

2. roč.: prejavuje prirodzenú 

radosť pri speve, aktívne sa 

zapája 

3.roč.: prejavuje svoje 

špecifické vlastnosti 

4.roč.: prejavuje svoje 

špecifické vlastnosti 

Prírodovedno - 

environmentálna 

oblasť výchovy 

1 1

2

3

4

5 

Ochrana 

ovzdušia 

priebežná Viesť detí, aby 

podávali návrhy na 

ochranu prírody 

Vyjadriť svoj 

názor na stav 

životného 

prostredia vo 

svojom 

bydlisku 

 

Motivácia, 

rozhovor,  

1. roč.: vie vyjadriť svoj 

názor 

2. roč.: vie vyjadriť 

a ohodnotiť iný názor 

3. roč.:  vie vyjadriť 

objektívny názor  k danej 

problematike 

4. roč.: vie vyjadriť 

a ohodnotiť svoj i iný názor 

3 

1 1

2

3

4

5 

Pobyt v 

prírode 

priebežná Umožniť deťom, čo 

najviac pohybu na 

čerstvom vzduchu 

Uviesť 

príklady 

ochrany ŽP 

 

Vychádzka, 

diskusia 

1. roč.: prejavuje radosť z 

pohybu 

2. roč.: prejavuje radosť 

z pohybu 

3. roč.: prejavuje radosť z 

pohybu 
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4. roč.: prejavuje radosť z 

pohybu 

1 1

2

3

4

5 

Vytvorenie 

živého kútika 

pravidelná Pestovať kladný 

vzťah k rastlinkám 

Prejaviť 

starostlivosť 

o kvety v 

oddelení 

 

Vlastná 

tvorba, 

rozhovor 

1. roč.: vie sa postarať 

o rastliny v triede 

2. roč.: vie sa postarať 

o rastliny v triede 

3. roč.: vie sa postarať 

o rastliny v triede 

4. roč.: vie sa postarať 

o rastliny v triede 

Vzdelávacia 

oblasť výchovy 

1 1

2

3 

Domáce 

úlohy 

pravidelná Vypracovanie 

domácej úlohy 

Nadväzovani

e na získané 

vedomosti z 

vyučovania 

 

Upevňovanie 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické 

hry 

1. roč.: postupne vyrieši 

domácu úlohu samostatne, 

vyhľadá, usporiada, porovná 

dané informácie 

2. roč.: samostatne píše 

domáce úlohy, reprodukuje 

text, vie hodnotiť svoju prácu 

3.roč.: vyrieši domácu úlohu 

samostatne, vie vyhľadať 

informácie 

4.roč.: samostatne píše 

domáce úlohy, vyhľadáva 

informácie, pracuje s textom 

18 

1 1

2

3 

Didaktická . 

hra - SJ 

pravidelná Rozvíjať získané 

poznatky 

Rozvíjať 

slovnú zásobu 

 

Upevňovanie 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

1. roč.: vyrieši jednoduchú 

didaktickú hru, cvičí si 

postreh, tvorivé myslenie 

2. roč.: vyrieši zložitejšiu 

didaktickú hru, doplní, opíše, 

spočíta 

3.roč.: vyrieši didaktickú hru , 

cvičí postreh , tvorivé 

myslenie 
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didaktické 

hry 

4.roč.:  sám rieši didaktickú 

hru, dopĺňa, opíše, pracuje s 

textom 

1 1

2

3 

Didaktická 

hra - M 

pravidelná Cvičiť pozornosť  a 

pamäť 

 

Upevňovať 

znalosti z 

matematiky 

Upevňovanie 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické 

hry 

1. roč.: vyrieši jednoduchú 

didaktickú hru, cvičí si 

postreh, tvorivé myslenie 

2. roč.: vyrieši zložitejšiu 

didaktickú hru, doplní, opíše, 

spočíta 

3.roč.: vyrieši didaktickú hru, 

cvičí si postreh, tvorivé 

myslenie 

4.roč: rieši zložitejšiu domácu 

úlohu, vie spočítať, vyhľadať 

si potrebné informácie 

 

1 1

2

3 

Techniku 

učenia 

pravidelná Rozvíjať efektívne 

spôsoby učenia sa 

 Rozvíjanie, 

vedomosti, 

čítanie textu, 

reprodukcia 

príbehu 

 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: má rozvinuté 

efektívne spôsoby učenia 

2. roč.: má rozvinuté 

efektívne spôsoby učenia, 

formuluje, aplikuje 

3. roč.: rozvíjanie efektívnych 

spôsobov učenia 

4. roč.: vie aplikovať, 

formulovať rôzne efektívne 

spôsoby učenia   

 

1 1

2

3 

Kvízy- slová, 

čísla 

príležitost

ná 

Rozvíjať získané 

vedomosti 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

1. roč.: zopakuje, spočíta, 

vyrieši danú úlohu 

2. roč.: zopakuje, spočíta, 

vyrieši, doplní, opíše danú 

úlohu 

3.roč.:vie samostatne riešiť 

danú úlohu 
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situácie, 

prezentácia 

4.roč.: zodpovedne rieši, 

modeluje danú úlohu, 

1 1

2

3 

Nové 

poznatky a 

informácie 

pravidelná Získať nové 

poznatky a 

informácie 

Upevňovať 

znalosti 

z jednotlivých 

oblastí 

 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: pracuje 

s informačnými zdrojmi 

2. roč.: pracuje 

s informačnými zdrojmi, 

s encyklopédiou, číta  

s porozumením 

3.roč.: vie si vyhľadať 

potrebné informácie 

4.roč.: Vie vyhľadať 

a aplikovať získane 

informácie 

 

1 1

2

3 

Jazykolamy 

 

príležitost

ná 

Rozvíjať získané 

poznatky 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: učí sa kráse a melódií 

materinského jazyka 

2. roč.: dokáže zopakovať, 

aplikovať, inak formulovať 

daný jazykolam 

3.roč.: vníma krásu melódie 

materinského jazyka 

4.roč.: aplikuje, formuluje 

daný jazykolam 

 

1 1

2

3 

Zmyslové hry 

doplňovačky 

príležitost

ná 

Rozvíjať efektívne 

spôsoby učenia sa 

Rozvíjať 

a upevňovať 

poznatky 

 

Individuálny 

prístup, 

motivácia, 

povzbudenie, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: uvedie príklad, rozlíši  

2. roč.: má osvojené tvorivé 

myslenie 

3.roč.: uvedie príklad 

4.roč.: má rozvinuté tvorivé 

myslenie 
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MAREC 

Oblasť výchovy 

V
ý
ch

o
v

n
á
  

h
o
d

. 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy 

K
ľu

č.
 

k
o

m
 

Obsah 

(Téma) 
Typ činn. Ped. stratégie 

Cieľové 

zamera-

nie 

Metódy 

(Formy) 

Cieľ. výstup- 

výchovný cieľ S
p

o
lu

 

h
o

d
. 

Spoločensko - 

vedná oblasť 

výchovy 

1 1

2

3

4

5

6 

Kniha a ja pravidelná Vzbudiť záujem o 

literatúru 

 

Upevňo-

vať úctu 

ku 

knihám 

Motivácia, 

aktivizácia, 

prezentácia 

literárnej 

ukážky, 

rozhovor 

 

1. roč.: vypočuje si literárnu 

ukážku 

2. roč.: prejaví estetické cítenie 

3. roč.: vypočuje si literárnu 

ukážku 

4. roč.: prejaví estetické cítenie 

4 

1 1

2

3

4

5

6 

„Mám 

básničku na 

jazýčku“ 

pravidelná Rozvíjať u detí 

pamäťové 

schopnosti 

Upevňov

ať 

estetiku 

krásy 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

 

1.roč.: prejaví záujem o báseň 

2. roč.: vysvetlí vlastnými 

slovami obsah básne 

3.roč.: prejaví záujem o báseň 

4. roč.: zopakuje vlastnými 

slovami obsah básne 

1 1

2

3

4

5

6 

Bábkové 

divadlo 

pravidelná Uplatnenie fantázie Rozvoj 

slovnej 

zásoby 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

 

1.roč.: roč.: zapojí sa do 

kultúrneho program 

2. roč.: vie kultivovane 

vystupovať 

3.roč.: roč.:  aktívne sa zapojí  

do nácviku kultúrneho 

programu 

4. roč.: uplatní svoj talent pri 

kultúrnom vystúpení 

1 1

2

3

4

5

6 

Jar v prírode príležitost

ná 

Pozorovanie zmien 

v prírode 

Precítiť 

krásu 

prírody 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vychádzka 

 

1. roč.:  rozlišuje zmeny v 

prírode 

2. roč.: rozlišuje 

charakteristické znaky pre dané 

ročné obdobie 
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3. roč.:  pozoruje zmeny v 

prírode 

4. roč.: vyhľadáva zaujímavosti 

v prírode pri pozorovaní zmien 

v prírode 

Pracovno -

technická oblasť 

výchovy 

1 3

4 

Skladanie 

a prekladanie 

papiera -  

snežienka, 

tulipán 

príležitost

ná 

Kladný vzťah 

k životnému 

prostrediu 

Rozvoj 

zručností 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

1. roč.: trénuje manuálne 

zručnosti 

2. uplatňuje manuálne zručnosti 

3. roč.: trénuje manuálne 

zručnosti 

4. splní svoju úlohu 

4 

1 3

4 

Náhrdelník 

z prírodného 

materiálu 

príležitost

ná 

Pozornosť 

mamičke, ... 

Rozvoj 

zručností, 

predstavi

vostí 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

1. roč.: uplatňuje správny 

pracovný postup 

2. roč.: uplatňuje netradičné 

spôsoby práce 

3. roč.: uplatňuje netradičné 

spôsoby práce 

4. roč.: hodnotí svoju úroveň 

splnenia zadanej práce 

1 3

4 

Zhotovenie 

leporela 

priebežná Upevňovať vzťah 

ku knihám 

Rozvoj 

fantázie 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba, 

povzbudeni

a 

 

1. roč.: aktívne sa zapojí do 

kolektívnej práce 

2. spolupracuje pri kolektívne 

práci 

3. roč.: porovná výhody 

a nevýhody spolupráce 

4 .roč.: vyjadruje svoj postoj 

k spolupráci s ostatnými 

1 3

4 

Starostlivosť 

o kvety v 

triede 

pravidelná Výchova k 

vytrvalosti 

Sústavná 

starostliv

osť 

o kvety v 

triede 

Aktivizácia, 

povzbudeni

a, vlastná 

práca 

 

1. roč.: vie sa postarať 

o rastliny v triede 

2. roč.: vie sa postarať 

o rastliny v triede 

3. roč.: vie sa postarať 

o rastliny v triede 
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4. roč.: vie sa postarať 

o rastliny v triede 

Telovýchovná 

oblasť výchovy 

1 1

2

3 

Kruhová hra 

so spevom- 

Maličká 

som..“ 

priebežná Pestovať u deti 

radosť z pohybu, 

rytmus 

Rozvíjať 

pohybovú 

koordinác

iu 

Metóda 

cvičenia a 

opakovania 

1. roč.:  prejaví radosť z 

pohybu 

2. roč.: prejaví radosť  

z pohybu 

3. roč.:  prejaví radosť z 

pohybu 

4. roč.: prejaví radosť  z 

pohybu 

4 

1 1

2

3 

„ Na tretieho“ 

– cvičenie z 

lavičkami 

priebežná Rozvoj základných 

pohybových 

schopnosti 

Rozvíjať 

pohybovú 

obratnosť 

 

Metóda 

cvičenia 

1. roč.: zapojí sa do 

skupinových hier 

2. roč.: bez problémov zvládne 

danú disciplínu 

3. roč.: zapojí sa do 

skupinových hier 

4. roč.: predvedie netradičnú 

disciplínu 

1 1

2

3 

Relaxačné 

a uvoľňovacie 

cvičenia  

priebežná Učiť deti striedať 

napätie a uvoľnenie 

Cvičenie 

so 

skupinou 

 

Metóda 

cvičenia, 

práca v 

skupinách 

1. roč.: zapojí sa do 

relaxačného cvičenia 

2. roč.: zapojí sa do 

relaxačného cvičenia 

3. roč.: zapojí sa do 

relaxačného cvičenia 

4. roč.: zapojí sa do 

relaxačného cvičenia a chápe 

jeho podstatu 

1 1

2

3 

Hádzanie 

a chytanie – 

hry s loptou 

priebežná Dodržiavať 

jednoduché pravidlá 

hry 

Prejaviť 

radosť z 

pohybu 

 

Hromadná 

práca 

1. roč.: preukáže pohybovú 

obratnosť 

2. roč.: preukáže pohybovú 

obratnosť a koordinovanosť 

3. roč.: preukáže pohybovú 

obratnosť a koordinovanosť 
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4. roč.: prezentuje svoj 

športový talent 

Esteticko - 

výchovná oblasť 

výchovy 

1 1

2

3

4 

Literárny 

hrdina 

priebežná Ilustrácia 

obľúbeného 

literárneho hrdinu 

Upevňov

ať lásku 

ku 

knihám 

 

Motivácia, 

vlastná 

tvorba, 

aktivizácia 

1. roč.: diskutuje o literárnom 

hrdinovi 

2. roč.: poukáže na 

charakteristické vlastnosti 

svojho lit. Hrdinu 

3roč.:vyjadrí vlastnými slovami   

vlastnosti hrdinu 

4.roč.:pozná zásady kultúrneho 

vyjadrovania 

4 

1 1

2

3

4 

Literárny kvíz priebežná Poznať knihy Upevňov

ať vzťah 

ku 

knihám 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

skupinová 

práca, 

povzbudeni

e 

1. roč.: aktívne sa zapája 

2. aktívne sa zapája, má 

základné poznatky 

3.roč : má osvojené základné 

literárne 

poznatky 

4.roč.: má osvojené základné 

literárne poznatky na vyššej 

úrovni 

1 1

2

3

4 

Talent priebežná Rozvíjať talent u 

detí 

Rozvíjať 

špecifick

é 

schopnost

i 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

povzbudeni

e 

1. roč.: vyjadrí svoj talent vo 

výtvarnej, hudobnej, športovej 

oblasti 

2. roč.: prezentuje svoj talent 

3. roč.: prezentuje svoj talent 

4. roč.: prezentuje svoj talent 

 

1 1

2

3

4 

Estetická 

úprava 

pravidelná Prejavovať 

pozitívny vzťah 

k jednoduchej 

estetickej úprave 

Vyjadriť 

svoj 

postoj 

k estetike 

prostredia 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

povzbudeni

e 

1. roč.: diskutuje o tom, čo je 

estetické a čo je neestetické 

2. roč.: navrhne estetickú 

úpravu oddelenia 

3. roč.: diskutuje na hranici 

estetické – neestetické 
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4. roč.: zdôvodňuje na hranici 

estetické - neestetické 

Prírodovedno - 

environmentálna 

oblasť výchovy 

1 1

2

3

4

5 

Starostlivosť 

o kvety v 

triede 

pravidelná Výchova 

k vytrvalosti, 

sústavná 

starostlivosť o 

kvety 

Zapojiť 

sa do 

kolektívn

ej práce 

 

Aktivizácia 1. roč.: dokáže sa postarať 

o kvety v triede 

2. roč.:  dokáže sa postarať 

o kvety v triede 

3. roč.: prejaví starostlivosť 

o kvety v oddelení 

4. roč.:  dokáže sa postarať 

o kvety v triede 

4 

1 1

2

3

4

5 

Snežienka - 

vychádzka 

príležitost

ná 

Poznávanie jarných 

kvetov 

Diskutov

ať 

o návrhu 

oddychov

ého 

kútika 

oddelenia 

 

Diskusia, 

vychádzka 

1. roč.: opíše zmeny v prírode, 

pozná Snežienku 

2. roč.: Výtvarne znázorni svoje 

pocity z vychádzky 

3. roč.: opíše zmeny v prírode, 

pozná Snežienku 

4. roč.: vyjadrí vlastnými 

slovami svoje pocity z 

pozorovania 

1 1

2

3

4

5 

Poznáš 

dreviny? 

priebežná Naučiť deti 

spoznávať dreviny 

podľa druhov 

Určiť 

dôsledky 

necitlivéh

o prístupu 

k prírode 

 

 

Vychádzka, 

rozhovor 

1. roč.: pozná základné druhy 

drevín 

2. roč.: rozlišuje základné 

druhy drevín 

3. roč.: pozná základné druhy 

drevín 

4. roč.: rozlišuje základné 

druhy drevín v prírode 

1 1

2

3

4

5 

Prvý jarný 

deň 

príležitost

ná 

Všímať si zmeny v 

prírode 

Diskutov

ať o kráse 

prírody 

 

Motivácia, 

rozhovor, 

vychádzka 

1. roč.: rozlišuje zmeny v 

prírode 

2. opíše zmeny v prírode 

3. roč.: rozlišuje zmeny v 

prírode 
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4 roč.: výtvarne znázorni   

zmeny v prírode 

Vzdelávacia oblasť 

výchovy 

1 1

2

3 

Domáce 

úlohy 

pravidelná Vypracovanie 

domácej úlohy 

Nadväzo

vanie na 

získané 

vedomost

i z 

vyučovan

ia 

 

Upevňovani

e 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické 

hry 

1. roč.: postupne vyrieši 

domácu úlohu samostatne, 

vyhľadá, usporiada, porovná 

dané informácie 

2. roč.: samostatne píše domáce 

úlohy, reprodukuje text, vie 

hodnotiť svoju prácu 

3.roč.: vyrieši domácu úlohu 

samostatne, vie vyhľadať 

informácie 

4.roč.: samostatne píše domáce 

úlohy, vyhľadáva informácie, 

pracuje s textom 

18 

1 1

2

3 

Didaktická 

hra  - SJ 

pravidelná Rozvíjať efektívne 

spôsoby učenia sa 

 

Rozvíjani

e, 

vedomost

i, čítanie 

textu, 

reproduk

cia 

príbehu 

 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: vyrieši jednoduchú 

didaktickú hru, cvičí si postreh, 

tvorivé myslenie 

2. roč.: vyrieši zložitejšiu 

didaktickú hru, doplní, opíše, 

spočíta 

1 1

2

3 

Didaktická 

hra  -M 

príležitost

ná 

Rozvíjať získané 

vedomosti 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

1. roč.: vyrieši jednoduchú 

didaktickú hru, cvičí si postreh, 

tvorivé myslenie 

2. roč.: vyrieši zložitejšiu 

didaktickú hru, doplní, opíše, 

spočíta 
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situácie, 

prezentácia 

3. roč.:  vyrieši zložitejšiu 

didaktickú hru, doplní, opíše, 

spočíta 

4. roč.: vyrieši zložitejšiu 

didaktickú hru, doplní, opíše, 

spočíta 

1 1

2

3 

Techniku 

učenia 

pravidelná Získať nové 

poznatky a 

informácie 

Upevňov

ať 

znalosti 

z jednotli

vých 

oblastí 

 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: má rozvinuté efektívne 

spôsoby učenia 

2. roč.: má rozvinuté efektívne 

spôsoby učenia, formuluje, 

aplikuje 

3.roč.: vyrieši didaktickú hru , 

cvičí postreh , tvorivé myslenie 

4.roč.:  sám rieši didaktickú 

hru, dopĺňa, opíše, pracuje s 

textom 

1 1

2

3 

 

Kvízy - slová, 

čísla 

príležitost

ná 

Rozvíjať získané 

poznatky 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: zopakuje, spočíta, 

vyrieši danú úlohu 

2. roč.: zopakuje, spočíta, 

vyrieši, doplní, opíše danú 

úlohu 

3.roč.: vyrieši didaktickú hru, 

cvičí si postreh, tvorivé 

myslenie 

4.roč: rieši zložitejšiu domácu 

úlohu, vie spočítať, vyhľadať si 

potrebné informácie 

1 1

2

3 

Nové 

poznatky a 

informácie 

príležitost

ná 

Rozvíjať efektívne 

spôsoby učenia sa 

Rozvíjať 

a upevňo

vať 

poznatky 

 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

1. roč.: pracuje s informačnými 

zdrojmi 

2. roč.: pracuje s informačnými 

zdrojmi, s encyklopédiou, číta  

s porozumením 
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hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

3.roč.:rozvíjanie efektívnych 

spôsobov učenia 

4.roč.: vie aplikovať, 

formulovať rôzne efektívne 

spôsoby učenia   

1 1

2

3 

Jazykolamy 

 

príležitost

ná 

Rozvíjať získané 

poznatky 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

1. roč.: učí sa kráse a melódií 

materinského jazyka 

2. roč.: dokáže zopakovať, 

aplikovať, inak formulovať 

daný jazykolam 

3.roč.:vie samostatne riešiť 

danú úlohu 

4.roč.: zodpovedne rieši, 

modeluje danú úlohu, 

1 1

2

3 

Zmyslové hry, 

doplňovačky 

príležitost

ná 

Rozvíjať efektívne 

spôsoby učenia sa 

Rozvíjať 

a upevňo

vať 

poznatky 

 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: uvedie príklad, rozlíši  

2. roč.: má osvojené tvorivé 

myslenie 

3. roč.: vie si vyhľadať 

potrebné informácie 

4. roč.: Vie vyhľadať 

a aplikovať získane informácie 

 

 

APRÍL 
Oblasť 

výchovy 

 V
ý
ch

o
v

n
á
  

h
o
d
. Obsahové štandardy Výkonové štandardy 

K
ľu

č.
 

k
o

m
 Obsah (Téma) Typ činn.     Ped. stratégie Cieľové 

zameranie 
Metódy 

(Formy) 

Cieľ. výstup- výchovný cieľ 

S
p
o

lu
 

h
o
d . 

Spoločensko - 

vedná oblasť 

výchovy 

1 1

2

3

Spolupráca pravidelná Vytváranie 

pozitívnej klímy 

Spolurozho

dovať 

Individuáln

y prístup, 

1. roč.: vypočuj si opačný 

názor 

2. roč.: vie obhájiť svoj názor 

3 
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4

5

6 

o živote v 

skupine 

motivácia, 

aktivizácia 

3. roč.: vypočuj si opačný 

názor 

4. roč.: vie viesť dialóg 

s inými deťmi názor 

1 1

2

3

4

5 

Ľudové 

tradície „Šiby, 

ryby mastné 

ryby...!“ 

príležitostná Pripomenutie 

ľudových tradícií 

Upevnenie 

ľudových 

tradícií 

Motivácia, 

aktivizácia, 

hranie rolí 

 

1. pozná ľudové tradície 

2. uvedie konkrétne príklady 

3. roč.:. pozná ľudové tradície 

4.roč.: zapája sa do 

kultúrneho podujatia vie 

prezentovať tradície a zvyky 

1 1

2

3

4

5

6 

Predsudok priebežná Utvárať 

pozitívny vzťah 

k handicapovaný

m deťom 

Prejavovať 

ohľaduplnos

ť k osobám 

so 

zdravotným 

postihnutím 

Individuáln

y prístup, 

vysvetlenie, 

hry na 

vciťovanie, 

hranie rolí 

1. roč.: prejavuje 

ohľaduplnosť 

k handicapovaným ľuďom 

2. roč.: prejavuje 

ohľaduplnosť 

handicapovaným ľuďom 

3. roč. .: porovná prejavy 

ohľaduplného správania  

a neohľaduplného správania 

sa ku zdravotne postihnutým 

deťom 

4. roč.:  vie pomôcť 

zdravotne postihnutým 

deťom 

Pracovno - 

technická 

oblasť 

výchovy 

1 3

4 

Veľkonočné 

kraslice 

príležitostná Rozvoj zručností 

pri práci 

s krehkým 

materiálom 

Upevňovať 

ľudové 

tradície 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba, 

rozhovor, 

povzbudeni

a 

 

1. roč.: vyjadrí svoj postoj k 

umeniu 

2. roč.: prezentuje svoju 

prácu 

3. roč.: vyjadrí svoj postoj k 

umeniu 

4. roč.: prezentuje svoju 

prácu a vie ju ohodnotiť 

3 
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1 3

4 

Ako sa mení 

strom - práca 

s krepovým 

papierom 

priebežná Poznávanie 

stromov 

Pochopiť, 

ako sa 

príroda 

mení 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

1. roč.: precvičuje svoje 

manuálne zručnosti 

2. roč.: prejaví kreatívnu 

aktivitu  

3. roč.: precvičuje svoje 

manuálne zručnosti a prejaví 

svoju kreativitu 

4. roč.: hodnotí svoje 

napredovanie pri plnení 

osobných cieľov 

1 3

4 

Starostlivosť 

o kvety v 

triede 

pravidelná Výchova k 

vytrvalosti 

Sústavná 

starostlivosť 

o kvety v 

triede 

Aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

 

1. roč.: vie sa postarať 

o kvety v triede 

2. vie sa postarať o kvety 

v triede 

3. roč.: vie sa postarať 

o kvety v triede 

4.roč.:. vie sa postarať 

o kvety v triede 

Telovýchovná 

oblasť 

výchovy 

1 1

2

3 

„Naháňačka so 

záchranou“  

priebežná Rozvoj celkovej 

pohyblivosti 

Rozvíjať 

pohybovú 

obratnosť 

Metóda 

cvičenia a 

hry 

1. roč.: prejavuje radosť z 

pohybu 

2. roč.: prejavuje pohybovú 

obratnosť 

3. roč.: prejavuje radosť z 

pohybu 

4. roč.: prejavuje pohybovú 

obratnosť 

3 

1 1

2

3 

Štafetové 

súťaže 

priebežná Dbať na 

dodržanie daných 

pravidiel 

Rozvíjať 

pohybovú 

obratnosť 

 

Metóda 

cvičenia 

a hry 

1. roč.: prejavuje prvky 

súťaživosti 

2. roč.: prejavuje súťaživosť 

3. roč.: prejavuje prvky 

súťaživosti 

4. roč.: prejavuje súťaživosť 
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1 1

2

3 

Turistická 

vychádzka do 

lesa 

príležitostná Pestovať 

vytrvalosť, 

orientáciu v 

teréne 

Upevňovať 

prvky 

kolektívneh

o vnímania 

Vychádzka, 

pozorovanie

, rozhovor, 

zážitková 

1. roč.: vyjadrí vlastnými 

slovami svoje pocity 

z pozorovania prírody 

2. roč.: Hovorí o vlastných 

zážitkoch z pobytu v prírode 

3. roč.: vyhľadáva 

zaujímavosti z prírody 

4. roč.: výtvarne znázorní 

svoje pocity z vychádzky 

Esteticko -

výchovná 

oblasť 

výchovy 

1 1

2

3

4 

Veľkonočné 

kraslice, 

zajačiky 

príležitostná Viesť detí 

k dokončeniu 

svojej práce 

Upevňovať 

vzťah 

k ľudovým 

tradíciám 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

1. roč.: pozná ľudové tradície, 

rozpráva o nich 

2. roč.: pozná ľudové tradície, 

rozpráva o nich 

3.roč.:  má rozvinuté kultúrne 

kompetencie na vyššej úrovni 

4.roč.: ma rozvinuté estetické 

vnímanie 

3 

1 1

2

3

4 

Rytmické hry 

so spevom 

priebežná Pestovať správne 

vystihnutie rytmu 

a melódie piesne 

Vzbudzovať 

záujem 

o danú 

činnosť 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

1.roč.:  dodržiava pravidlá, 

prejavuje radosť z hry 

2. roč.: dodržiava pravidlá, 

prejavuje radosť z hry 

3.roč.: prejavuje radosť z  hry 

, dodržiava pravidla z hry 

4.roč.: prejavuje radosť z  hry 

, dodržiava pravidla z hry 

1 1

2

3

4 

Práca 

s detskými 

básňami 

priebežná Pochopiť 

satirický tón 

Viesť detí 

vyjadriť 

svoj názor 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

rozhovor 

1. roč.: vie vyjadriť satirický 

tón 

2. roč.: chápe satirický tón 

3. roč.: rozprávať o svojich 

záujmoch 

4.roč.:precvičovať svoje 

schopnosti 
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1 1

2

3

4 

Tvorivé 

zručnosti 

pravidelná Zaujať pozitívny 

postoj k tvorivým 

schopnostiam 

Prezentovať 

svoje 

schopnosti 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

1. roč.: zaujíma pozitívny 

postoj k rozvíjaniu svojich 

tvorivých schopností 

2. roč.: vyjadrí svoje tvorivé 

schopnosti vlastnou tvorbou 

3. roč.: vyjadriť svoje tvorivé 

vlastnosti vlastnou tvorbou 

4. roč.: zaujať pozitívny 

postoj k rozvíjaniu svojich 

tvorivých vlastnosti 

Prírodovedno 

- 

environmentá

lna oblasť 

výchovy 

1 1

2

3

4

5 

Sadenie 

semiačok 

príležitostná Vzťah 

k pestovateľským 

prácam 

Aktívne sa 

podieľať pri 

činnosti  

 

Kolektívna 

práca, 

aktivizácia, 

povzbudeni

e, vlastná 

tvorba 

1. roč.: má vytvorený 

pozitívny vzťah 

k pestovateľským prácam 

2. roč.: má vytvorený 

pozitívny vzťah 

k pestovateľským prácam 

3. roč.: má vytvorený 

pozitívny vzťah 

k pestovateľským prácam 

4. roč.: má vytvorený 

pozitívny vzťah 

k pestovateľským prácam 

3 

1 1

2

3

4

5 

Ako sa mení 

strom 

príležitostná Pozorovať zmeny 

v prírode 

Prejavovať 

pozitívny 

vzťah k 

prírode  

 

Rozhovor 1. roč.: pozoruje zmeny v 

prírode 

2. roč.: rozlíši zmeny 

v prírode 

3. roč.: pozoruje zmeny v 

prírode 

4. roč.: hovorí o vlastných 

pozorovaniach z pobytu v 

prírode 
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1 1

2

3

4

5 

Deň Zeme priebežná  Čistenie prírody, 

triedenie odpadu 

Využitie 

neekologick

ého odpadu 

 

Rozhovor, 

vychádzka 

1. roč.: zapojí sa do triedenia 

odpadu 

2. roč.: pomenuje význam 

triedenia odpadu 

3. roč.: pomenuje význam 

triedenia odpadu 

4. roč.: určí dôsledky 

necitlivého prístupu 

k životnému prostrediu 

Vzdelávacia 

činnosť 

1 1

2

3 

Domáce úlohy pravidelná Vypracovanie 

domácej úlohy 

Nadväzovan

ie na 

získané 

vedomosti z 

vyučovania 

 

Upevňovani

e 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické 

hry 

1. roč.: postupne vyrieši 

domácu úlohu samostatne, 

vyhľadá, usporiada, porovná 

dané informácie 

2. roč.: samostatne píše 

domáce úlohy, reprodukuje 

text, vie hodnotiť svoju prácu 

3.roč.: vyrieši domácu úlohu 

samostatne, vie vyhľadať 

informácie 

4.roč.: samostatne píše 

domáce úlohy, vyhľadáva 

informácie, pracuje s textom  

18 

1 1

2

3 

Didaktická hra 

- SJ 

pravidelná Rozvíjať získané 

poznatky 

Rozvíjať 

slovnú 

zásobu 

 

Upevňovani

e 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

1. roč.: vyrieši jednoduchú 

didaktickú hru, cvičí si 

postreh, tvorivé myslenie 

2. roč.: vyrieši zložitejšiu 

didaktickú hru, doplní, opíše, 

spočíta 

3.roč.: vyrieši didaktickú hru , 

cvičí postreh , tvorivé 

myslenie 
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didaktické 

hry 

4.roč.:  sám rieši didaktickú 

hru, dopĺňa, opíše, pracuje s 

textom 

1 1

2

3 

Didaktická hra 

- M 

pravidelná Cvičiť pozornosť  

a pamäť 

 

Upevňovať 

znalosti z 

matematiky 

Upevňovani

e 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické 

hry 

1. roč.: vyrieši jednoduchú 

didaktickú hru, cvičí si 

postreh, tvorivé myslenie 

2. roč.: vyrieši zložitejšiu 

didaktickú hru, doplní, opíše, 

spočíta 

3.roč.: vyrieši didaktickú hru, 

cvičí si postreh, tvorivé 

myslenie 

4.roč: rieši zložitejšiu domácu 

úlohu, vie spočítať, vyhľadať 

si potrebné informácie 

1 1

2

3 

Techniku 

učenia 

pravidelná Rozvíjať 

efektívne 

spôsoby učenia 

sa 

 Rozvíjanie, 

vedomosti, 

čítanie 

textu, 

reprodukcia 

príbehu 

 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: má rozvinuté 

efektívne spôsoby učenia 

2. roč.: má rozvinuté 

efektívne spôsoby učenia, 

formuluje, aplikuje 

3.roč.:rozvíjanie efektívnych 

spôsobov učenia 

4.roč.: vie aplikovať, 

formulovať rôzne efektívne 

spôsoby učenia   

 

1 1

2

3 

Kvízy- slová, 

čísla 

príležitostná Rozvíjať získané 

vedomosti 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

1. roč.: zopakuje, spočíta, 

vyrieši danú úlohu 

2. roč.: zopakuje, spočíta, 

vyrieši, doplní, opíše danú 

úlohu 
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modelové 

situácie, 

prezentácia 

3.roč.:vie samostatne riešiť 

danú úlohu 

4.roč.: zodpovedne rieši, 

modeluje danú úlohu 

1 1

2

3 

Nové poznatky 

a informácie 

pravidelná Získať nové 

poznatky a 

informácie 

Upevňovať 

znalosti 

z jednotlivý

ch oblastí 

 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: pracuje 

s informačnými zdrojmi 

2. roč.: pracuje 

s informačnými zdrojmi, 

s encyklopédiou, číta  

s porozumením 

3.roč.: vie si vyhľadať 

potrebné informácie 

4.roč.: Vie vyhľadať 

a aplikovať získane 

informácie 

1 1

2

3 

Jazykolamy 

 

príležitostná Rozvíjať získané 

poznatky 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: učí sa kráse a melódií 

materinského jazyka 

2. roč.: dokáže zopakovať, 

aplikovať, inak formulovať 

daný jazykolam 

3.roč.: vníma krásu melódie 

materinského jazyka 

4.roč.: aplikuje, formuluje 

daný jazykolam 

1 1

2

3 

Zmyslové hry 

doplňovačky 

príležitostná Rozvíjať 

efektívne 

spôsoby učenia 

sa 

Rozvíjať 

a upevňovať 

poznatky 

 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

1. roč.: uvedie príklad, rozlíši  

2. roč.: má osvojené tvorivé 

myslenie 

3.roč.: uvedie príklad 

4.roč.: má rozvinuté tvorivé 

myslenie 
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situácie, 

prezentácia 

 

 

MÁJ 
Oblasť výchovy 

V
ý
ch

o
v
n

á
  

h
o
d
. 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy 

K
ľu

č.
 

k
o

m
 

Obsah 

(Téma) 
Typ činn. Ped. stratégie 

Cieľové 

zamera-

nie 

Metódy 

(Formy) 
Cieľ. výstup- výchovný cieľ 

S
p

o
lu

 

h
o

d
. 

Spoločensko - 

vedná oblasť 

výchovy 

1 1

2

3

4

5

6 

Exkurzia do 

školskej 

dielne 

príležitost

ná 

Poznávanie ľudskej 

práce 

 

Upevňov

ať úctu k 

práci 

Exkurzia, 

rozhovor, 

aktivizácia 

 

1. roč.: vyjadrí vlastnými 

slovami potrebu práce 

2. roč.: uvedie dôležitosť 

práce na príkladoch 

3. roč.: vyjadrí vlastnými 

slovami potrebu práce 

4. roč.:  vyjadrí svoj postoj 

k spolupráci s ostatnými 

 

4 

1 1

2

3

4

5

6 

Darček pre 

mamičku (z 

octového 

cesta) 

príležitost

ná 

Upevňovať citlivý 

a vnímavý vzťah 

k rodine, k matke 

Vysvetliť 

vlastnými 

slovami 

vzťah k 

rodičom 

Rozhovor, 

motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

1. roč.: vysvetlí vlastnými 

slovami čo je domov, rodina 

2. roč.: hovorí svoje zážitky 

z rodiny 

3. roč.: vlastnou tvorbou 

znázorni svoj vzťah k rodine 

4. roč.: výtvarne znázorní 

vzťah k rodine 

1 1

2

3

4

5

6 

Maľovanie na 

balón - Deň 

Zeme 

príležitost

ná 

Rozvíjať 

predstavivosť 

Ochrana 

životného 

prostredia 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

 

1. roč.: precíti zodpovedné 

a nezodpovedné správanie 

2. roč.: zdôvodni potrebu 

ochrany prírody 

3. roč.: vyjadrí svoj názor na 

stav životného prostredia vo 

svojom bydlisku 
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4. roč.: určí dôsledky 

necitlivého prístupu 

k životnému prostrediu 

1 1

2

3

4

5

6 

Včely, 

motýle, 

mravce- 

výroby 

z textilu, 

papiera 

príležitost

ná 

Rozvíjanie jemnej 

motoriky 

Uvedo- 

miť si 

význam 

včiel, 

mravcov, 

motýľov.. 

Motivácia, 

rozhovor, 

aktivizácia 

 

1. roč.: uvedomuje si význam 

včiel, mravcov... 

2. roč.: uvedie príklady 

významu včiel, mravcov... 

3. roč.: uvedomuje si význam 

včiel, mravcov... 

4. roč.: uvedie príklady 

významu včiel, mravcov... 

Pracovno - 

technická oblasť 

výchovy 

1 3

4 

Srdiečko- 

vyšívanie na 

papier 

príležitost

ná 

Urobiť darček pre 

mamičku 

Rozvíjať 

zručností 

detí 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

 

1. roč.: spoznáva základy 

sebahodnotenia 

2. roč.: spoznáva prejavy 

sebahodnotenia 

3. roč.: prejavuje manuálne 

zručností pri práci 

4. roč.: poožíva netradičný 

pracovný postup pri 

zhotovení darčeka 

4 

1 3

4 

Kvietok pre 

mamičku 

príležitost

ná 

Rozvoj 

predstavivosti 

Rozvoj 

jemnej 

motoriky 

Motivácia, 

vlastná 

tvorba, 

aktivizácia 

 

1. roč.: prezentuje svoj vzťah 

k matke 

2. roč.: prezentuje svoj vzťah 

k matke na príkladoch 

3. roč.: prezentuje svoj vzťah 

k matke 

4. roč.: prezentuje svoj vzťah 

k matke na príkladoch 

1 3

4 

Bábika z látky priebežná Vzbudiť radosť 

z vlastnej práce 

Rozvoj 

zručností 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

 

1. roč.: prejavuje radosť z 

práce 

2. roč.: prejavuje radosť 

z práce 
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3. roč.: hodnotí svoje 

napredovanie pri plnení 

osobných cieľov 

4. roč.: prejavuje radosť  

z vykonanej práce 

1 3

4 

Darček príležitost

ná 

Rozvíjať tvorivosť Rozvíjať 

estetické 

cítenie 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

 

1. roč.: zhotoví darček podľa 

svojej fantázie 

2. roč.: zhotoví darček podľa 

svojej fantázie 

3. roč.: zhotoví darček podľa 

svojej fantázie 

4. roč.: zhotoví darček podľa 

svojej fantázie 

Telovýchovná  

oblasť výchovy 

1 1

2

3 

Rýchly beh na 

čas „ Hra 

o najlepšieho 

bežca“ 

priebežná Vytrvalosť, aktivita Rozvíjať 

pohybovú 

obratnosť 

Motivácia, 

metóda 

cvičenia a 

opakovania 

1. roč.: preukazuje aktivitu 

2. roč.: preukazuje vytrvalosť 

3. roč.: preukazuje aktivitu 

4. roč.: preukazuje vytrvalosť 

4 

1 1

2

3 

Futbal priebežná Poskytovanie prvej 

pomoci pri poranení 

Rozvíjať 

pohybovú 

obratnosť 

 

Metóda 

cvičenia, 

hra 

1. roč.: prejavuje radosť z hry 

2. roč.: prejavuje súťaživosť 

3. roč.: prejavuje radosť z hry 

4. roč.: prejavuje súťaživosť 

1 1

2

3 

Cvičenie so 

švihadlom 

podľa hudby 

priebežná Ladnosť pohybu, 

zachovávanie rytmu 

Cvičenie 

so 

skupinou 

 

Metóda 

cvičenia 

a opakovani

a, práca v 

skupinách 

1. roč.: prezentuje sa 

rytmickými cvičeniami 

2. roč.: prezentuje sa 

ladnosťou pohybu 

3. roč.: predvádza konkrétnu 

disciplínu 

4. roč.: vie cvičiť so skupinou 

1 1

2

3 

Prekonávanie 

prírodných 

prekážok 

príležitost

ná 

Dbať na ochranu 

životného 

prostredia 

Určiť 

dôsledky 

necitlivéh

o prístupu 

k životné

Motivácia, 

aktivizácia, 

hra 

1. roč.: vyjadrí svoj názor na 

životné prostredie 

2. roč.: uvedie príklady 

ochrany životného prostredia 
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mu 

prostredi

u 

 

3. roč.: vyhľadá informácie  

o ochrane životného 

prostredia 

4. roč.: uvedie príklady 

ochrany životného prostredia 

Esteticko - 

výchovná oblasť 

výchovy 

1 1

2

3

4 

Deň matiek príležitost

ná 

Rozvíjať estetické 

vnímanie 

Upevňov

ať vzťah 

rodičom 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba, 

povzbudeni

e 

1. roč.: má posilnený vzťah k 

matke 

2. roč.: prejavuje úctu 

3.roč. : zapojiť sa do nácviku 

kultúrneho vystúpenia k Dňu 

matiek 

4.roč.:vlastnou tvorbou 

znázorniť svoj vzťah k matke 

4 

1 1

2

3

4 

Riekanky, 

vyčítanky 

pravidelná Vzbudiť záujem 

deti o literatúry 

Rozvíjať 

pamäť 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba, 

povzbudeni

e  

1. roč.: má estetické cítenie 

2. roč.: má estetické cítenie 

3.roč.:precvičiť svoje 

schopnosti 

4.roč.: 

1 1

2

3

4 

Hudobné 

hádanky 

priebežná  Rozšíriť repertoár 

detí  

Rozvoj 

estetickéh

o cítenia 

 

Motivácia, 

aktivácia 

1. roč.: má rozšírený 

repertoár piesni 

2. roč.: má rozšírený 

repertoár piesni 

3.roč.: vyjadriť svoj talent 

v hudobnej oblasti 

4.roč.: vyjadriť svoj talent 

v hudobnej oblasti 

1 1

2

3

4 

Poviedka – 

Tajomstvo 

kvetov 

príležitost

ná 

Poznávanie rôznych 

druhov kvetov 

Poznávan

ie jarných 

kvetov   

 

Motivácia, 

vychádzka, 

rozhovor, 

vlastná 

tvorba 

1. roč.: zaujíma sa o literatúru 

2. navštevuje školskú 

knižnicu 

3.roč.: vyjadriť vlastnými 

slovami svoje pocity 

s pozorovania v prírode 
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4.roč.: výtvarné znázorniť 

svoje pocity z pozorovania 

Prírodovedno -

environmentálna 

oblasť výchovy 

1 1

2

3

4

5 

Poznávanie 

kvetov 

priebežná Poznávanie rôznych 

druhov kvetov 

Upevňov

ať 

poznatky 

z flóry 

 

Vychádzka, 

rozhovor 

1. roč.: pozná  základné druhy 

kvetov 

2.  roč.: chápe význam kvetov 

3. roč.: pozná  základné druhy 

kvetov 

4.  roč.: chápe význam kvetov 

4 

1 1

2

3

4

5 

Zdravá výživa pravidelná Pochopiť význam 

dodržiavania 

základných zásad 

zdravej výživy 

Samostat

ne 

vyhľadáv

ať 

informáci

e 

o zdrabej 

výžive 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

diskusia 

1. roč.: uvedie príklady 

zdravej a nezdravej výživy 

2. roč.: zatriedi jedlá zdravej 

a nezdravej výživy 

3. roč.: pomenuje a opíše 

svoje stravovacie návyky 

4. roč.: definuje výhody 

zdravej výživy 

1 1

2

3

4

5 

Vychádzka pravidelná Upozorniť deti na 

hniezda vtákov 

Všímať si 

kvitnúce 

stromy, 

prácu 

včiel 

 

Pozorovanie 1. roč.:  vníma krásu prírody 

2. roč.: uvedomuje si význam 

prírody „všetko má svoj 

dôvod“ 

3. roč.:  pozoruje krásy 

prírody 

4. roč.: uvedomuje si význam 

prírody „všetko má svoj 

dôvod“ 

1 1

2

3

4

5 

Vychádzka pravidelná Poznávame stromy 

podľa listov 

Rozoznáv

ať – 

breza, 

buk, 

gaštan, 

javor, 

lipa... 

Pozorovanie

,rozhovor 

 

1. roč.: vníma krásu prírody 

2. roč.: pozná základné druhy 

stromov podľa listov 

3. roč.: pozná druhy stromov 

podľa listov 

4. roč.: vytvorí si herbár 
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Vzdelávacia 

oblasť výchovy 

1 1

2

3 

Domáce 

úlohy 

pravidelná Vypracovanie 

domácej úlohy 

Nadväzo

vanie na 

získané 

vedomost

i z 

vyučovan

ia 

 

Upevňovani

e 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické 

hry 

1. roč.: postupne vyrieši 

domácu úlohu samostatne, 

vyhľadá, usporiada, porovná 

dané informácie 

2. roč.: samostatne píše 

domáce úlohy, reprodukuje 

text, vie hodnotiť svoju prácu 

3.roč.: vyrieši domácu úlohu 

samostatne, vie vyhľadať 

informácie 

4.roč.: samostatne píše 

domáce úlohy, vyhľadáva 

informácie, pracuje s textom 

18 

1 1

2

3 

Didaktická 

hra - SJ 

pravidelná Rozvíjať získané 

poznatky 

Rozvíjať 

slovnú 

zásobu 

 

Upevňovani

e 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické 

hry 

1. roč.: vyrieši jednoduchú 

didaktickú hru, cvičí si 

postreh, tvorivé myslenie 

2. roč.: vyrieši zložitejšiu 

didaktickú hru, doplní, opíše, 

spočíta 

3.roč.: vyrieši didaktickú hru , 

cvičí postreh , tvorivé 

myslenie 

4.roč.:  sám rieši didaktickú 

hru, dopĺňa, opíše, pracuje s 

textom 

1 1

2

3 

Didaktická 

hra - M 

pravidelná Cvičiť pozornosť  a 

pamäť 

 

Upevňov

ať 

znalosti z 

matemati

ky 

Upevňovani

e 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

1. roč.: vyrieši jednoduchú 

didaktickú hru, cvičí si 

postreh, tvorivé myslenie 

2. roč.: vyrieši zložitejšiu 

didaktickú hru, doplní, opíše, 

spočíta 
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tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické 

hry 

3.roč.: vyrieši didaktickú hru, 

cvičí si postreh, tvorivé 

myslenie 

4.roč: rieši zložitejšiu domácu 

úlohu, vie spočítať, vyhľadať 

si potrebné informácie 

1 1

2

3 

Techniku 

učenia 

pravidelná Rozvíjať efektívne 

spôsoby učenia sa 

 

Rozvíjani

e, 

vedomost

i, čítanie 

textu, 

reproduk

cia 

príbehu 

 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: má rozvinuté 

efektívne spôsoby učenia 

2. roč.: má rozvinuté 

efektívne spôsoby učenia, 

formuluje, aplikuje 

3.roč.:rozvíjanie efektívnych 

spôsobov učenia 

4.roč.: vie aplikovať, 

formulovať rôzne efektívne 

spôsoby učenia   

1 1

2

3 

Kvízy - slová, 

čísla 

príležitost

ná 

Rozvíjať získané 

vedomosti 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: zopakuje, spočíta, 

vyrieši danú úlohu 

2. roč.: zopakuje, spočíta, 

vyrieši, doplní, opíše danú 

úlohu 

3.roč.:vie samostatne riešiť 

danú úlohu 

4.roč.: zodpovedne rieši, 

modeluje danú úlohu 

1 1

2

3 

Nové 

poznatky a 

informácie 

pravidelná Získať nové 

poznatky a 

informácie 

Upevňov

ať 

znalosti 

z jednotli

vých 

oblastí 

 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

1. roč.: pracuje 

s informačnými zdrojmi 

2. roč.: pracuje 

s informačnými zdrojmi, 

s encyklopédiou, číta  

s porozumením 
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modelové 

situácie, 

prezentácia 

3.roč.: vie si vyhľadať 

potrebné informácie 

4.roč.: Vie vyhľadať 

a aplikovať získane 

informácie 

1 1

2

3 

Jazykolamy 

 

príležitost

ná 

Rozvíjať získané 

poznatky 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: učí sa kráse a melódií 

materinského jazyka 

2. roč.: dokáže zopakovať, 

aplikovať, inak formulovať 

daný jazykolam 

3.roč.: vníma krásu melódie 

materinského jazyka 

4.roč.: aplikuje, formuluje 

daný jazykolam 

1 1

2

3 

Zmyslové hry 

doplňovačky 

príležitost

ná 

Rozvíjať efektívne 

spôsoby učenia sa 

Rozvíjať 

a upevňo

vať 

poznatky 

 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: uvedie príklad, rozlíši  

2. roč.: má osvojené tvorivé 

myslenie 

3.roč.: uvedie príklad 

4.roč.: má rozvinuté tvorivé 

myslenie 

 

JÚN 
Oblasť výchovy 

 

V
ý

ch
o
v
n

á
  

h
o
d
. 

Obsahové štandardy Výkonové štandardy 

K
ľu

č.
 

k
o

m
 Obsah 

(Téma) 

Typ činn.     Ped. stratégie Cieľové 

zamera-

nie 

Metódy 

(Formy) 

Cieľ. výstup- 

výchovný cieľ 

S
p

o
lu

 

h
o

d
. 
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Spoločensko - 

vedná oblasť 

výchovy 

1 1

2

3

4

5

6 

Rozprávkový 

les - 

priestorové 

figúrky z 

papiera 

priebežná Rozvíjať hry detí 

cez rozprávku 

Rozvíjať 

estetické 

cítenie 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba, 

povzbudeni

e 

 

1. roč.: precvičuje svoje 

schopnosti 

2. roč.: má rozvité manuálne 

zručnosti 

3. roč.: má rozvinuté estetické 

cítenie a manuálne zručnosti 

4. roč.: má rozvinuté estetické 

cítenie a manuálne zručnosti 

4 

1 1

2

3

4

5

6 

Huby - 

jedovaté, jedlé 

príležitost

ná 

Poznávanie húb 

podľa encyklopédie 

Rozvoj 

rozumov

ých 

zručností 

Motivácia, 

aktivizácia, 

povzbudeni

e 

 

1. roč.: má rozvinuté 

rozumové schopnosti 

2. roč.: má rozvinuté 

rozumové schopnosti 

3. roč.: má rozvinuté 

rozumové schopnosti – huby 

jedovaté jedlé 

4. roč.: má rozvinuté 

rozumové schopnosti 

1 1

2

3

4

5

6 

Životospráva 

- časti tela 

priebežná Bezpečnosť v lete 

pri plávaní a 

turistike 

Viesť detí 

k 

zodpoved

nosti 

Motivácia, 

aktivizácia, 

rozhovor, 

modelové 

situácie 

 

1. roč.: uvedomuje si 

bezpečnosť pri jednotlivých 

činnostiach 

2. preukáže zodpovednosť za 

svoje konanie  

3. roč.: preukazuje 

zodpovednosť pri 

jednotlivých činnostiach 

4. roč.: preukáže 

zodpovednosť za svoje 

konanie 

Pracovno -

technická oblasť 

výchovy 

1 1

2

3

4

Lietajúci 

panáčik 

príležitost

ná 

Darček pre 

kamaráta 

Rozvíjať 

estetické 

cítenie 

Motivácia, 

aktivizácia, 

individuálny 

prístup, 

1. roč.: vie esteticky vyjadriť 

svoje pocity 

2. roč.: vie esteticky vyjadriť 

svoje pocity 

4 
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5

6 

vlastná 

tvorba 

 

3. roč.:  esteticky vyjadruje 

svoje pocity 

4. roč.: vie esteticky vyjadriť 

svoje pocity 

1 3

4 

Mobily - kvet, 

vláčik 

príležitost

ná 

Rozvoj jemnej 

motoriky 

Rozvíjať 

estetické 

vnímanie 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

 

1. roč.:  zdokonaľuje jemnú 

motoriku 

2. roč.: vyhodnotí prácu 

ostatných detí 

3. roč.:  zdokonaľuje jemnú 

motoriku 

4. roč.: hodnotí svoju úroveň 

splnenia zadanej úlohy 

1 3

4 

Škatuľka z 

papiera 

príležitost

ná 

Rozvoj tvorivosti Vnímať 

tvary 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorby 

 

1. roč.: precvičuje svoje 

schopnosti 

2. roč.: uplatňuje svoj talent 

3. roč.: precvičuje svoje 

schopnosti 

4.  roč.: uplatňuje svoj talent 

1 3

4 

Výstavka prác pravidelná Vyhodnotenie 

celoročnej práce 

Vedieť 

ohodnotiť 

prácu 

druhých 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba 

1. roč.: prejaví svoj postoj 

2. roč.: ohodnotí prácu iných 

3. roč.: výtvarné vyjadrí svoje 

plány, túžby, sny 

4. roč.: výtvarné vyjadrí svoje 

plány, túžby, sny 

Telovýchovná 

oblasť výchovy 

1 1

2

3 

„Húsky, 

húsky poďte 

domov „   

priebežná Rozvoj 

pohyblivosti 

Rozvíjať 

pohybovú 

obratnosť 

Metóda 

cvičenia a 

opakovania 

1. roč.: prejaví radosť z 

pohybu 

2.  roč.: prejaví radosť 

z pohybu 

3. roč.: prejaví radosť z 

pohybu 

4. roč.: prejaví radosť z 

pohybu 

4 
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1 1

2

3 

„Hľadanie 

pokladu“ 

príležitost

ná 

Orientácia v teréne Rozvíjať 

pohybovú 

obratnosť 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

metóda 

cvičenia 

1. roč.: orientuje sa v teréne  

2. roč.: orientuje sa v teréne 

s využitím daných značiek 

3. roč.:  bez problémov sa 

orientuje  v teréne  

4. roč.: orientuje sa v teréne 

s využitím kompasu 

1 1

2

3 

Atletický 

viacboj – beh, 

hod, skok 

priebežná Rozvíjať telesnú 

zdatnosť a morálno-

vôľové vlastnosti 

Rozvíjať 

svoj 

športový 

talent a 

schopnost

í 

Metóda 

cvičenia, 

práca v 

skupinách 

1. roč.: preukáže svoje 

schopnosti 

2. roč.: upevňuje morálno – 

vôľové vlastnosti 

3. roč.: preukáže svoje 

schopnosti 

4. roč.: prejaví svoje športové 

nadanie 

1 1

2

3 

Celodenný 

výlet do 

prírody 

príležitost

ná 

Vnímanie krásy 

prírody 

Prejaviť 

radosť 

z vníman

ej krásy 

 

Zážitková 1. roč.: prejavuje radosť 

v vnímanej krásy 

2. roč.: prejavuje radosť 

z vnímanej prírody 

3. roč.: prejavuje radosť 

v vnímanej krásy 

4. roč.: prejavuje radosť 

z vnímanej prírody 

Esteticko -

výchovná oblasť 

výchovy 

1 1

2

3

4 

Moderný 

tanec 

priebežná Rozvoj pohybových 

schopností 

Vzbudiť 

u deti 

radosť z 

pohybu 

 

Zážitková, 

motivácia, 

aktivizácia 

1. roč.: prejavuje radosť z 

pohybu 

2. roč.: prejavuje radosť 

z pohybu, je aktívny 

3.roč.:prejavuje radosť 

z pohybovej aktivity 

4.roč.: prejavuje radosť 

z pohybovej aktivity 

4 
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1 1

2

3

4 

Kultúrne 

podujatie  

pravidelná Podieľať sa na 

príprave kultúrnych 

podujatí v oddelení  

Prejaviť 

záujem 

o spolupr

ácu na 

príprave 

kultúrneh

o 

vystúpeni

a 

 

Motivácia, 

aktivizácia, 

vlastná 

tvorba, 

povzbudeni

e 

1. roč.: zapojí sa do 

kultúrneho podujatia 

2. prejaví svoje špecifické 

schopnosti 

3.roč.:aktívne sa zapojí do 

kultúrneho podujatia 

4.roč.: prejaví prirodzený 

záujem o kultúrne dianie 

1 1

2

3

4 

Úcta  pravidelná Posilniť úctu 

ku kultúrnym 

hodnotám 

Prezentov

ať 

tradície 

a zvyky 

svojej 

obce 

 

Motivácia, 

aktivizácia 

1. roč.: vysvetlí vlastnými 

slovami pojem úcta 

2. roč.: zvládne modelové 

situácie 

3.roč.: vysvetlí vlastnými 

slovami čo je domov, rodina 

4.roč.: vyjadrí vlastnými 

slovami vzťah ku starším 

osobám 

1 1

2

3

4 

Rozprávka – 

Divotvorný 

hrnček 

priebežná Chápanie mravných 

noriem  

Rozvíjať 

radosť z 

čítania 

 

Motivácia, 

aktivizácia 

1. roč.: chápe múdrosť 

rozprávky 

2. roč.: chápe a vysvetlí 

múdrosť, ktorú ukrýva 

rozprávka 

3.roč.: chápe múdrosť skrytú 

v rozprávke 

4.roč.: chápe a vysvetlí 

múdrosť skrytú v rozprávke 

Prírodovedno - 

environmentálna 

oblasť výchovy 

1 1

2

3

4

5 

Beseda deti 

ŠKD 

pravidelná Pozdraviť piesňou „Dnes je 

deň detí, 

slniečko 

nám 

svieti“ 

Motivácia, 

hra, 

aktivizácia, 

povzbudeni

a 

1. roč.: zúčastni sa kvízu 

o kultúrnych pamiatkach obce 

2. roč.: prejaví rozumové 

schopnosti v kvíze 

o literárnych pamiatkach obce  

4 
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 3. roč.: zapojí sa do diskusie 

4. roč.: aktívne vedie diskusiu 

1 1

2

3

4

5 

Pobyt v 

prírode 

pravidelná Vedieť sa správať 

v prírode, nerobiť 

hluk.... 

Netrhať 

zbytočne 

kvety, 

 

Vychádzka, 

rozhovor 

1. roč.: rešpektuje pravidlá 

slušného správania sa v 

prírode 

2. roč.: rešpektuje pravidlá 

slušného správania sa 

v prírode 

3. roč.: slušne sa správa  v 

prírode 

4. roč.: rešpektuje pravidlá 

slušného správania sa v 

prírode 

1 1

2

3

4

5 

Pobyt v 

prírode 

pravidelná Ekologická 

výchova vo vnútri a 

vonku 

Uviesť 

príklady 

ochrany 

ŽP 

 

Rozhovor, 

vychádzka 

1. roč.: určí dôsledky 

necitlivého prístupu 

k životnému prostrediu 

2. roč.: diskutuje o význame 

šetrenia energiou a vodou 

3. roč.: chápe dôsledky 

necitlivého prístupu 

k životnému prostrediu 

4. roč.: zdôvodní význam 

šetrenia energiou a vodou 

1 1

2

3

4

5 

Čo by som 

chcel, čo mi 

chýba v ŠKD 

priebežná Zapriať si príjemný 

a bezpečný pobyt 

v prírode počas 

letných prázdnin  

Prezentov

ať svoj 

názor 

 

Diskusia, 

rozhovor 

1. roč.: zdôvodni potrebu 

pitia tekutín 

2. roč.: definuje zásady 

bezpečného správania sa cez 

prázdniny 

3. roč.: diskutuje  

4. roč.: diskutuje 

Vzdelávacia 

oblasť výchovy 

1 1

2

3 

Domáce 

úlohy 

pravidelná Vypracovanie 

domácej úlohy 

Nadväzo

vanie na 

získané 

Upevňovani

e 

poznatkov, 

1. roč.: postupne vyrieši 

domácu úlohu samostatne, 
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vedomost

i z 

vyučovan

ia 

 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické 

hry 

vyhľadá, usporiada, porovná 

dané informácie 

2. roč.: samostatne píše 

domáce úlohy, reprodukuje 

text, vie hodnotiť svoju prácu 

3.roč.: vyrieši domácu úlohu 

samostatne, vie vyhľadať 

informácie 

4.roč.: samostatne píše 

domáce úlohy, vyhľadáva 

informácie, pracuje s textom 

18 

1 1

2

3 

Didaktická 

hra - SJ 

pravidelná Rozvíjať získané 

poznatky 

Rozvíjať 

slovnú 

zásobu 

 

Upevňovani

e 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

didaktické 

hry 

1. roč.: vyrieši jednoduchú 

didaktickú hru, cvičí si 

postreh, tvorivé myslenie 

2. roč.: vyrieši zložitejšiu 

didaktickú hru, doplní, opíše, 

spočíta 

3. roč.: vyrieši didaktickú hru 

, cvičí postreh , tvorivé 

myslenie 

4. roč.:  sám rieši didaktickú 

hru, dopĺňa, opíše, pracuje s 

textom 

1 1

2

3 

Didaktická 

hra - M 

pravidelná Cvičiť pozornosť  a 

pamäť 

 

Upevňov

ať 

znalosti z 

matemati

ky 

Upevňovani

e 

poznatkov, 

individuálny 

prístup, 

samostatná 

práca, 

tréning, 

vysvetlenie, 

zábavné 

1. roč.: vyrieši jednoduchú 

didaktickú hru, cvičí si 

postreh, tvorivé myslenie 

2. roč.: vyrieši zložitejšiu 

didaktickú hru, doplní, opíše, 

spočíta 

3.roč.: vyrieši didaktickú hru, 

cvičí si postreh, tvorivé 

myslenie 
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didaktické 

hry 

4.roč: rieši zložitejšiu domácu 

úlohu, vie spočítať, vyhľadať 

si potrebné informácie 

1 1

2

3 

Techniku 

učenia 

pravidelná Rozvíjať efektívne 

spôsoby učenia sa 

 

Rozvíjani

e, 

vedomost

i, čítanie 

textu, 

reproduk

cia 

príbehu 

 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: má rozvinuté 

efektívne spôsoby učenia 

2. roč.: má rozvinuté 

efektívne spôsoby učenia, 

formuluje, aplikuje 

3.roč.:rozvíjanie efektívnych 

spôsobov učenia 

4. roč.: vie aplikovať 

formulovať rôzne efektívne 

spôsoby učenia   

 

1 1

2

3 

Kvízy - slová, 

čísla 

príležitost

ná 

Rozvíjať získané 

vedomosti 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: zopakuje, spočíta, 

vyrieši danú úlohu 

2. roč.: zopakuje, spočíta, 

vyrieši, doplní, opíše danú 

úlohu 

3.roč.:vie samostatne riešiť 

danú úlohu 

4. roč.: zodpovedne rieši, 

modeluje danú úlohu 

1 1

2

3 

Nové 

poznatky a 

informácie 

pravidelná Získať nové 

poznatky a 

informácie 

Upevňov

ať 

znalosti 

z jednotli

vých 

oblastí 

 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

1. roč.: pracuje 

s informačnými zdrojmi 

2. roč.: pracuje 

s informačnými zdrojmi, 

s encyklopédiou, číta  

s porozumením 

3. roč.: vie si vyhľadať 

potrebné informácie 
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situácie, 

prezentácia 

4. roč.: Vie vyhľadať 

a aplikovať získane 

informácie 

1 1

2

3 

Jazykolamy 

 

príležitost

ná 

Rozvíjať získané 

poznatky 

Rozvíjať 

získané 

poznatky 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: učí sa kráse a melódií 

materinského jazyka 

2. roč.: dokáže zopakovať, 

aplikovať, inak formulovať 

daný jazykolam 

3. roč.: vníma krásu melódie 

materinského jazyka 

4. roč.: aplikuje, formuluje 

daný jazykolam 

  1

2

3 

Zmyslové hry 

doplňovačky 

príležitost

ná 

Rozvíjať efektívne 

spôsoby učenia sa 

Rozvíjať 

a upevňo

vať 

poznatky 

 

Individuáln

y prístup, 

motivácia, 

povzbudeni

e, 

motivačné 

hodnotenie, 

modelové 

situácie, 

prezentácia 

1. roč.: uvedie príklad, rozlíši  

2. roč.: má osvojené tvorivé 

myslenie 

3.roč.: uvedie príklad 

4. roč.: má rozvinuté tvorivé 

myslenie 
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