
Mes Tematická 

oblasť výchovy 

Týž Výchovno-vzdelávacia aktivita Výchovno –      

vzdelávací   cieľ 

Metódy, formy 

pomôcky 

Vzdelávacia oblasť- 

príprava na vyuč. DH 
S

E
P

T
E

M
B

E
R

 

SVOV 

1. Slávnostné otvorenie školského roka Adaptácia v 1.roč. Motivácia, moja nová 

trieda,tr.uč.,vychovaváteľka, 
 

2. Predstav sa Používanie pravidiel kultúrneho 

správania 

Hranie rolí, názorná ukážka, 

rozhovor 

Hádanky a hlavolamy 

3. Orientácia v prostredí ŠKD Viesť deti k samostatnosti Motivácia, diskusia, aktivizácia,  Doplň vetu 

4. Ja a moja rodina Rozprávať o význame rodiny v 

spoločnosti 

Rozhovor, rodokmeň rodiny, 

fotografie rodiny 

Hlasné čítanie 

PTOV 

1. Jeseň Práca s tvarovacou hmotou, 

hygiena pri práci 

Modelovacia hmota, podložka, 

skupinová práca, výstavka 

Poskladaj slovo 

3. Jesenné stromy Precvičovať svoje výtvarné 

schopnosti. 

Motivácia, kreslenie, farby, 

výkres, lepidlo, nožnice 

Did. Hry MAT- Kukučky 

4. Samoobsluha pri stolovaní Rozvíjať svoje zručnosti pri 

stolovaní 

Rozhovor, názorná ukážka, 

obrázky, nástenka  

DH – Meno, mesto, zviera, vec 

5. Montážne práce, skladanie puzzlí Spolupráca, rozvoj myslenia, 

jemnej motoriky 

Puzzle,Tréning,skupinová práca, Rýmovačka 

PEOV 

2. Neporiadok na dvore,v lese Určiť dôsledky necitlivého 

prístupu k životnému prostrediu 

Motivácia, rozhovor, internet Kto nám chýba? 

3. Štátny sviatok Diskutovať o potrebe deľby práce 

v jeseni. 

Aktivizácia, diskusia, obrázky  Máš dobrý postreh? 

4. Bezpečná cesta do školy Pravidlá cestnej premávky, 

dodržiavanie bezpečnostných 

pravidiel 

Motivácia, diskusia, prezentácia, 

DVD 

Krížovky, osem-smerovky, 

maľované hádanky 

EVOV 

1. Kto som?  (LD) Vyjadriť prejavy kultúrneho 

správania. 

Aktivizácia, hranie rolí, oblečenie Na mená 

2. Ako sa obliekame (VYV) Prejaviť vedomosti o vhodnom 

obliekaní sa. 

Skupinová práca, kreslenie, 

výkres, farbičky 

Volám číslo 

4. Spievame si pre radosť (HUV) Naučiť sa jednoduchú pesničku. Motivácia, spev, hra na telo, 

nástroje 

Písmenková skladačka 

TVOV 

1. Pravidlá hier a pravidlá v ŠKD Ovládať pravidlá pri spol. hrách 

a hrách v ŠKD. 

Vysvetľovanie, hra, lopty, spol. 

hry 

Letí, letí 

2. Šarkaniáda Prejaviť radosť z pohybu. Motivácia, hra, šarkan Jedno slovo 

3. Vychádzka -  okolie školy Relax na čerstvom vzduchu Tréning, vychádzka, športové 

oblečenie a obuv 

Povedz rýchlo 

4. Hry s pravidlami Nácvik pohybovej hry s 

pravidlami 

Vypestovať disciplínu a reakciu 

na povely  

Reproducia prečítaného textu 

 

VOV 

2. Hlasné čítanie ,rozhovor o obrázku Vedieť zreprodukovať prečítaný 

text 

Kniha, časopis, rozhovor, hranie 

rolí 

Začiatočné písmeno 

3. Kvíz o svojej dedine Poznávame súčastnosť aj históriu 

svojej obce 

Kniha našej obce, fotografie, 

beseda 

Otázky - odpovede 

5. Domino Rozvoj logického myslenia Domino matematické, maľované Počtár 

 

                          

                                                

                                              

                                       



Mes Tematická 

oblasť výchovy 

Týž Výchovno-vzdelávacia aktivita Vých. – vzd. cieľ Metódy, formy 

pomôcky 

Vzdelávacia oblasť 

O
K

T
Ó

B
E

R
 

SVOV 

6. Práva a povinnosti kolektívu Oboznámiť sa so základmi 

asertívneho správania. 

Pozorovanie, prezentácia, 

rozhovor 

Kvíz 

7. Denný režim Vyjadriť svoj osobný názor. Vysvetlenie, rozhovor, obrázky Áno - nie 

8. Vzťah k rodičom a dospelým Úcta k starším Rozhovor, obrázky, fotografie Medvedík z čísel 

9. JESENNÉ PRÁZDNINY Všímať si les a poznať stromy. Aktivizácia, prezentácia, PC Jedno slovo 

6. Fajčenie škodí zdraviu – plagát Zdôvodniť škodlivosť fajčenia. Argumentácia, samostatná práca, 

výkres, farbičky, nožnice, lep. 

Doplňovačky 

7. Práca s prírodným materiálom Prejaviť svoju zručnosť pri 

jednoduchej práci, bezpečnosť. 

Samostatná práca, tvorivá dielňa,  

lep, nožnice 

Tajničky 

8.  Darček z papiera Vytvoriť jednoduchú výtvarnú 

prácu. 

Aktivizácia, kreslenie, výkres, far. 

.papiere, lep, nožnice 

Nájdi chybu 

PEOV 

5. Aj doma triedime odpad Rozlíšiť správne a nesprávny 

spôs. triedenia odpadu 

Argumentácia, rozhovor, obrázky, 

internet 

Čo k čomu patrí 

6. Čo škodí môjmu zdraviu Uviesť základné princípy 

zdravého životného štýlu. 

Motivácia, hodnotenie, 

prezentácia, PC 

Kompót 

7. Vodu treba šetriť! Diskutovať o význame šetrenia 

vodou. 

Pozorovanie, debata,  Spojovačky 

9. Živý darček  Pomenovať živočíchy na obrázku. Pozorovanie, porovnanie, obrázky 

zvierat 

Písmenková hádanka 

EVOV 

5. Príprava programu pre dôchodcov (HUV, 

LD) 

Podieľať sa na príprave 

kultúrnych akcií. 

Spoločná práca, vystúpenie, 

hudba, spev, tanec básne 

Hlava, ramena, kolena palce 

6. Ako biť fit! (VYV) Vyfarbiť obrázok podľa vlastnej 

predstavy. 

Aktivizácia, vlastná tvorba, 

vodové farby, šablóna 

Kto chýba 

8. Škriatok Špinďúrik (VYV) Motivovať k tvorivosti. Motivácia, kresba, výkres, suchý 

pastel 

Čo sa zmenilo 

9. Veľa  šťastia zdravia (HUV) Naučiť sa jednoduchú pesničku.  Povzbudenie, spev, klavír,  Hádaj na čo myslím 

 

TVOV 

5. Hry so švihadlami Obratnosť, pohotovosť, 

ohľaduplnosť 

 Švihadlá, názorná ukážka Retiazka 

6. V zdravom tele - zdravý duch Zdôvodniť význam pravidelného 

pohybu. 

Praktické cvičenie, súťaže, Zem, oheň, voda, vzduch 

7. Hry na školskom dvore Relaxovať pravidelným 

pohybom. 

Tréning, hry Skok z miesta s obmenami 

8. Diskotéka Prejaviť radosť z pohybu. Aktivizácia, diskotéka,  

DVD, CD 

Stoličkový tanec 

 

VOV 

5. Hádanky trochu inak Určiť správnu odpoveď Tabuľa, papiere, farbičky, rozvoj 

slovnej zásoby 

Maľovaná odpoveď 

7. Šibenica Riešenie hlavolamov na tabuli, 

zapojiť sa do spoločnej hry 

Kolektívna práca, tabuľa,  Zrkadielko 

8. Vyhráva náhoda Hra s kockami, precítiť 

zodpovednosť za svoje rozhodnut. 

Kocky Väčšie číslo vyhráva 

9. JESENNÉ PRÁZDNINY    

                  

                                          



                                               

                                  

Mes 

Tematická 

oblasť výchovy 

Týž Výchovno-vzdelávacia aktivita Vých. – vzd. cieľ Metódy, formy 

pomôcky 

Vzdelávacia oblasť 
N

O
V

E
M

B
E

R
 

SVOV 

11. Dušičkový týždeň Prejaviť úctu k zosnulým. Porozumenie, modlitba, sviečka Popletené vety 

12. Drogy Porozumieť významu škodlivosti 

drog na zdravie človeka. 

Vysvetlenie, prezentácia, PC Hádaj, kto som 

13. Ja a voľný čas Výtvarne  vyjadriť zážitky pri 

trávení voľného času v rodine. 

Aktivizácia, maľba, farby, výkres Jedna hláska 

PTOV 

10. Sviečka pre zosnulých Rozvíjať jemnú motoriku pri 

lepení. 

Samostatná práca, lepenie, far. 

Papier, predloha 

Rýmy 

11. Stop drogy! plagát Vyjadriť svoj názor a propagovať 

ho. 

Skupinová práca, lepenie, 

kreslenie, plagát, farbičky 

Doplňovačky 

12. Pexeso Zopakovať si mená zvierat, 

predmetov, zamestnaní, miest 

Samostatná práca, opakovanie, 

obrázky 

Krížovky 

13. Modelovanie Hygiena pri práci, rozvoj jemnej 

motoriky 

Individuálny prístup, modelovacia 

hmota 

Osemsmerovky, Čo kto má 

PEOV 

10. 7divov sveta  Spoznávať svet. Motivačný rozhovor, obrázky, 

internet, DVD, kniha 

Rebrík slov 

11. Vitamíny Zdravá výživa, prevencia chorôb Rozhovor, kvíz, ovocie Hľadaj predmet 

12. Zber papiera Ochrana životného prostredia,  Papier, rozhovor Poskladaj slovo 

EVOV 

10. Hudobné hádanky(HV) Súťaž v spievaní na daný text, 

rozvoj hudobných schopností 

Text piesne, hudobný doprovod, 

detská rytmika 

Daruj mi darček 

11. Dramatizácia rozprávky (LD) Prerozprávať rozprávku, rozvoj 

slovnej zásoby 

Hranie rolí, bábky, bábková scéna Čarovný košík 

13. Tekvice (VYV) Miešanie farieb, rozvoj zručnosti Individuálna práca,  výkres, farby, 

maliarsky panel 

Telefón 

TVOV 

9. JESENNÉ PRÁZDNINY --- --- --- 

10. Loptové hry Prejaviť radosť z pohybu, 

kolektívna hra - spolupráca 

Lopty, skupinová práca Beh do kopca s obmenami 

11. Zober loptu a nie drogy Rozlíšiť dobré a zlé veci. Tréning, súťaže, lopty, švihadlá, 

kruhy 

Kto chytá 

12. Dopravná súťaž Rešpektovať dopravné značky. Samovzdelávanie, prekážková 

dráha, dopravné značky 

Kohutie zápasy 

13. Hádzanie loptičiek na cieľ Sústredenosť, presnosť, 

trpezlivosť 

Lopty, koše, obruče, loptičky Mačka a myš 

 

VOV 

10. Súťaž  Na váhy Odhadnúť váhu a usporiadať 

podľa váhy,  

Predmety, váhy, hračky, 

skupinová práca 

Hádanky 

12. Rodokmeň Poznať svoju rodinu, 

viacgeneračné vzťahy 

Fotografie, rozhovor Strom 

13. Dramatizácia rozprávky Rozvoj slovnej zásoby, 

poznávanie nových slov 

Bábky, kulisy, individuálna, 

skupinová práca 

Uhádni rozprávku 

 

 

              

                                                      

                        



 

Mes Tematická 

oblasť výchovy 

Týž Výchovno-vzdelávacia aktivita Vých. – vzd. cieľ Metódy, formy 

pomôcky 

Vzdelávacia oblasť 
D

E
C

E
M

B
E

R
 

SVOV 

14. Zima Zopakovať si vedomosti 

o zmenách v prírode počas roka. 

Pozorovanie, vychádzka, hra Hádanky a hlavolamy 

16. Vianoce v našej rodine Zvyky a obyčaje Rozhovor, kvíz, kniha, DVD Kvíz o vianočných  tradiciach 

17. VIANOČNÉ PRÁZDNINY    

PTOV 

15. Mikuláš Rozvíjať zručnosti pri práci Subsidiarita, tvorivá dielňa, 

papier, nožnice, farby, lepidlo 

 Kukučky 

16. Vianočný stromček Využiť tvorivosť pri výrobe 

stromčeka a ozdôb 

Aktivizácia, kreslenie, šablóna, 

farbičky 

 Meno, mesto, zviera, vec 

17. VIANOČNÉ PRÁZDNINY    

PEOV 

14. Príroda v zime Prejaviť vedomosti o vhodnom 

obliekaní pri sánkovaní. 

Rozhovor, argumentácia, video Krížovky, osemsmerovky, 

popletené vety 

15. DVD o zimných športoch Poznávanie zimných športov Vysvetlenie ,rozhovor,  DVD Pexeso 

16. Vianoce vo svete Pomenovať základné rozdiely 

slávenia Vianoc vo svete. 

Porovnanie, prezentácia, PC,  Mikádo 

17. VIANOČNÉ PRÁZDNINY    

EVOV 

14. Mikuláš (LV) Zvyky, tradície Motivácia, rozhovor, Mikuláš Písmenková skladačka 

15. Vianočné koledy (HUV) Počúvanie hudby Motivácia, spev, CD Pospájaj a vymaľuj 

16. Vianočný stromček (VYV) Prejaviť svoje výtvarné zručnosti 

pri maľovaní obrázka. 

Aktivizácia, kreslenie, šablóna Letí, letí 

18.  VIANOČNÉ PRÁZDNINY    

TVOV 

14. Sánkovačka Relaxovať  pravidelným 

pohybom, ohľaduplnosť, 

bezpečnosť 

Tréning, sánkovanie, sánky, klzák Povedz rýchlo 

15. Stavanie snehuliakov, pevností Motivovať k tvorivosti. Motivácia, predstavivosť, sneh, 

lopata 

Nakresli jedným ťahom 

16. Guľovačka Rozvíjať rýchlosť a obratnosť, 

ohľaduplnosť, bezpečnosť 

Tréning, hra, snehové gule Maľovaná riekanka 

17. VIANOČNÉ PRÁZDNINY    

VOV 

15. Adventný kalendár Postupné čítanie rozprávok 

z kalendára - 24 

Kalendár, rozhovor,   

14. Vianočná pošta Vedieť si želať reálne veci Rozhovor, list, obálka  

17. VIANOČNÉ PRÁZDNINY    

18. VIANOČNÉ PRÁZDNINY    

                           

                                                

                                                



                                        

Mes Tematická 

oblasť výchovy 

Týž Výchovno-vzdelávacia aktivita Vých. – vzd. cieľ Metódy, formy 

pomôcky 

Vzdelávacia oblasť 
J
A

N
U

Á
R

 

SVOV 

18. VIANOČNÉ PRÁZDNINY    

19. Tri zázračné slová - ďakujem, prosím, 

prepáč 

Slušné a spoločenské správanie Rozhovor, scénka Zrkadielko 

21. Práva dieťaťa, šikanovanie Pravidlá spoločenského správania Vysvetlenie, argumentácia, video Test otázok a odpovedí 

22. Radi sa smejete? Rozlíšiť jednotlivé druhy emócií Motivácia, hranie rolí, hra - 

Nálady 

Čarovné slovíčka 

PTOV 

18. Vianočné prázdniny    

20. Práca s legom, stavebnicou Rozvoj zručností a jemnej 

motoriky 

Stavebnice, kolektívna práca Komín 

21. Jednoduchá mozaika Presnosť, dôslednosť, čistota pri 

práci, radosť z práce 

Korálky, guličky, hríbiky, 

individuálna práca,podnos 

Daruj mi darček 

22. Modelovanie snehuliaka Rozvoj drobného svalstva a 

estetickosti 

Modelovacia hmota, podložky 

,ind.,skupinová práca,názornosť 

Správna veta 

PEOV 

19. VIANOČNÉ PRÁZDNINY    

20. Starostlivosť o vtáčikov v zime Užitočnosť vtákov Kŕmidlo, semená, rozhovor,  Čo mamka kúpila 

21. Pozorovanie stôp v prírode Oboznámiť sa so stopami 

niektorých živočíchov. 

Pozorovanie, vychádzka, atlas Mestečko Palermo 

22. Kútik živej prírody Pochopiť základné princípy 

ochrany životného prostredia. 

Starostlivosť o kvety v triede, 

krhla, hnojivo 

Kuchár Buchtička 

EVOV 
19. VIANOČNÉ PRÁZDNINY    

20. Počúvanie detských piesni (HUV) Rozvíjať vzťah k hudbe. Motivácia, hra na telo, nástroje, 

CD, DVD  

Posledná slabika 

TVOV 

18. VIANOČNÉ PRÁZDNINY    

19. Nové hry Pochopiť význam pravidelného 

pohybu a cvičenia. 

Príklad, praktické cvič. Hry Postavme si snehuliaka 

20. Stopa  Pozorovať vlastné stopy v snehu. Aktivizácia, súťaž Snehová vojna 

21. Sánkovačka Rozvíjať športové schopnosti. Motivácia, sánkovanie, sánky, 

klzaky 

Otázniky 

22. Hry v snehu Rozvíjať schopnosť relaxovať 

pravidelným pohybom. 

Tréning, hry,  Utajená správa 

 

VOV 

19. Štyri ročné obdobia Poznať štyri ročné obdobia a ich 

znaky 

Obrazy 4 stromov, motivácia, 

rozhovor,kvíz, 

Rok a obdobia 

20. Zimné mesiace Poznať tri zimné mesiace 

december,január, február,znaky 

Obrázky,stoličky,tabuľa,zvonček,

súťaž,brainstoring, 

Kvet, strom, zviera vták 

22. Aj múdri schybí Všestranný rozhľad detí Hodnotenie,vysvetlenie,stoličky, 

pero, papier,súťaž 

Čo k čomu patrí 

                                    

                                               

                                                

 



 

 

Tematická 

oblasť výchovy 

Týž Výchovno-vzdelávacia aktivita Vých. – vzd. cieľ Metódy, formy 

pomôcky 

Vzdelávacia oblasť 

F
E
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R

U
Á
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SVOV 

23. Fašiangy, Turíce Zvyky a tradície Rozhovor, DVD, názorná ukážka Brúsime si jazýček 

24. Valentín Zvyky iných krajín Rozhovor, báseň, pieseň Meno, farba, jedlo 

26. Kamarátstvo Rozvíjať základné zručnosti 

sebahodnotenia a sebariadenia. 

Vysvetlenie, hranie rolí, hry na 

úprimnosť 

Štyri farby 

PTOV 

23. Karnevalová maska Rozvoj fantázie detí Motivácia, papier. Nožnice, farby Zbojníci 

27. Kŕmidlo pre vtáčiky Využitie netradičného materálu Plastové fľaše, drôt, špagát, 

tvorivé 

dielne,povzbudenie,fantázia, 

Tvorenie slov 

26. Vyšívame netradične Použitie tupích ihiel na 

vyšívanie.bezprčnosť pri práci 

Ukážka, trénng, tvorivá 

hra,povzbudenie,ihla, korálky 

Človeče, nehnevaj sa 

PEOV 

24. Starostlivosť o zdravie Diskutovať o škodlivosti fajčenia, 

užívania alkoholu a drog. 

Vysvetlenie, diskusia, internet Matematický futbal 

27. Trieska v prste, škvara v rane Prvá pomoc Názorná ukážka, lekárnička Reprodukcia prečítaného textu 

26. Cesta odpadov, skládky Šetrenie vody, elektriny, papiera Vysvetlenie,  PC, plagát Rýchla odpoveď 

EVOV 

23. POLROČNÉ PRÁZDNINY   Písmenková hádanka 

24. Karneval v ŠKD (LV,HUV) Dodržiavanie tradícii, 

zvykoslovie 

Spoločenské podujatie, masky  Kukučky 

27. Keď si šťastný (HUV) Prejaviť radosť spevom a rozvíjať 

talent. 

Motivácia, spev, hra na telo Hlava, ramena, kolena palce 

26. Príprava karnevalovej masky (VYV) Rozvoj fantázie a zručností  Pozorovanie, ilustrácia, výkres , 

farbičky 

Kto chýba 

TVOV 

23. Korčuľovanie Rozvoj pohybu na ľade Názornosť, šikovnosť, korčule Najdlhší hod snehovou guľou 

24. Zimná olympiáda Prejaviť radosť z pohybu. Aktivizácia, športové hry Živý terč 

27. Prekážková dráha Zdolávanie jednoduchých 

prekážok 

Motivácia, súťaž, švecka debna, 

kruhy, švihadlá 

Skok z miesta s obmenami 

26. Najdlhšia cesta klzakom Rozvoj pohybu a techniky Kopec, klzak Na remeselníkov 

VOV 

23. Vieš dobré rátať? Určiť správny výsledok Súťaž, tréning, 

loptičky.papier.pero 

Vymysli vetu 

24. Prebudzanie hlásky Pozornosť a sústredenosť Súťaž, vysvetlenie, modelové 

učenie 

Tajné lupienky 

27. Nájdi ukryté slová, písmenka Pracovný list-orientácia Popletené omaľovanky, Zimné športy 

                                       

                                                

                                                 

 

 

 

 



Mes Tematická 

oblasť výchovy 

Týž Výchovno-vzdelávacia aktivita Vých. – vzd. cieľ Metódy, formy 

pomôcky 

Vzdelávacia oblasť 

M
A

R
E

C
 

SVOV 

27. JARNÉ PRÁZDNINY    

28. Jar Pozorovať zmeny v prírode. Motivácia, prezentácia, PC, 

DATA 

Kreslíme počuté 

29. Máme radi knihy Kto veľa číta, veľa vie Práca s knihou, reprodukcia, 

knihy  

Slabiky, obrázok 

31. Vodný škriatok Uviesť príklady zdravotne 

postihnutých ľudí vo svojom 

okolí. 

Vysvetlenie, film, PC,  Zrkadielko 

PTOV 

25. JARNÉ PRÁZDNINY    

28. Jarná výzdoba triedy Získať základné zručnosti 

v tvorbe jednoduchých projektov. 

Vlastná práca, vysvetlenie, 

papier, nožnice,  

Správne, nesprávne 

30. Obal na knihu , záložka Spolupracovať v skupine. Povzbudenie, vlastná práca, 

farbičky, maketa 

Doplň odpoveď 

PEOV 

25. JARNÉ PRÁZDNINY    

29. Príroda v jari  Vyhľadať a vyfarbiť názvy rastlín 

v tajničke. 

Vysvetlenie, skupinová práca, 

tajnička 

Poskladaj slovo 

30. Separovaný zber Ochrana prírody Pozorovanie, argumentácia, 

encyklopédie. 

Čarovné slovíčka 

EVOV 

25. JARNÉ PRÁZDNINY    

29. Jarné kvety (VYV) Rozvíjať estetické cítenie pri 

vyfarbovaní obrázka. 

Motivácia, kreslenie, obrázok, 

šablóna 

Poskladaj názov 

30. Jarná pesnička (HUV) Radosť z prebúdzajúcej sa prírody DVD, text piesne Uhádni názov 

TVOV 

25. JARNÉ PRÁZDNINY    

28. Súťaž vo vybíjanej Hra v kolektíve Lopta, hra v kolektíve, vedieť 

prehrať 

Naháňačky 

29. Jarný turnaj Kolektívna hra, lopty, švihadlá Sebadisciplína, pohotovosť, 

obratnosť, rýchlosť 

Chytám 

30. Futbalové popoludnie Hry družstiev, disciplína Vedieť  sa hrať, prijať výhru aj 

prehru 

Loptička 

 

VOV 

25. JARNÉ PRÁZDNINY    

28. Kytica kvetov Precvičovanie hlások, slabík, slov Vysvetlenie, nazornosť, papier, 

pastelky 

Píšeme o preteky 

29. U lekára Vedieť čo používa lekár pri práci 

a jeho správanie k pacientom 

Modelové situácie,lekárnička Číslicové postavičky 

30. Naša Zem je guľatá Poznatky o vesmíre Glóbus, atlas 

DVD,názornosť,motivácia 

Uhádni postavičku z rozprávky 

              

                                              

                                      

                                               

 

 



 

Mes Tematická 

oblasť výchovy 

Týž Výchovno-vzdelávacia aktivita Vých. – vzd. cieľ Metódy, formy 

pomôcky 

Vzdelávacia oblasť  
A

P
R

ÍL
 

SVOV 

32. Veľká noc a tradície Dostať do povedomia význam 

zvykov a tradícii. 

Vysvetlenie, film, DVD, PC Kviz 

33. Apríl – mesiac lesov Zákonitosti prírody, ochrana Rozhovor, film Čarovné slovíčka 

34. Deň Zeme Chránime si ju pre seba Film, rozhovor Nové slová 

PTOV 

31. Symboly jari Prebúdzanie prírody, pozorovanie 

zmien 

Vychádzka, knihy, film Hľadaj slová 

32. Veľkonočná kraslica Rozvíjať základy technických 

zručností.. 

Individuálny prístup, vlastná 

práca, technika, rozvoj fantázie 

Hádanky o prírode 

33. VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY   Na remeselníkov 

35.     

PEOV 

31. Včielky a ich med Význam medu v živote človeka Vysvetlenie, rozhovor, DVD Rozprávka podľa hesiel 

32. Deň Zeme – čistenie okolia školy   Spoločenská hry 

34. Pozorovanie živočíchov Uvedomiť si vonkajšie rozdiely 

živočíchov. 

Aktivizácia, motivácia, 

encyklopédie 

Hry s pravidlami 

35. Uhádni mláďa zvierat Porovnať fotografie mláďat 

živočíchov. 

Motivácia, porovnanie, fotografie Jedno slovo 

EVOV 

31.  Imaginárna rozprávka(LV) Objavovať krásu hraného divadla 

a fantázie 

Individuálny prístup, skupinová 

práca, povzbudenie, 

kulisy,zvonček, rôzne veci 

Posledné písmeno 

32. Veľkonočné vajíčko (VYV) Posilniť úctu ku kultúrnym 

hodnotám. 

Samostatná práca, lavírovanie, 

tuš, predloha, špendlík, štetec 

Hádanky o veľkej noci 

33. VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY    

34. Ľudová pieseň – (HUV) Rozvíjať základy k ľudovému 

umeniu. 

Motivácia, počúvanie piesne,  

spev, rytmika 

Otázniky 

TVOV 

31. Loptové hry ,štafetové hry Zdolávať prekážky. Tréning, individuálny prístup, hra Utajená správa 

33. Naháňačky Byť vytrvalý, šikovný a 

vynaliezavý 

Povzbudenie, aktivizácia, 

naháňačky 

Sochy 

34. VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY    

35. Preskoky, švihadlá, škôlka Zdokonaľovanie preskokov cez 

švihadlo 

Indiv.prístup, súťaživosť, 

šikovnosť,švihadlá 

 Matematická hádanka 

 

VOV 

32. Apríl mesiac lesov Poznať kry a stromy v našom lese Obrázky,kvíz,ukážka Vymysli vetu 

33. Čo ukrýva tajnička Riešiť tajničky Skupinová práca ,súťaž,tajnička Kvet, strom, zviera ,vták 

34. Na pokladníka Modelová situácia V obchode Obchod, pokladňa, tréning Vymysli slovo 

              

                                      

                                       

 



 

Mes Tematická 

oblasť výchovy 

Týž Výchovno-vzdelávacia aktivita Vých. – vzd. Cieľ Metódy, formy 

pomôcky 

Vzdelávacia oblasť  
M

Á
J

 

SVOV 

36. Rastliny Diskutovať o svojej možnej 

pomoci pri prácach v záhradke. 

Povzbudenie, diskusia,  Rýmovačka 

37. Chránené zvieratá Prejaviť svoje výtvarné 

schopnosti pri kreslení obrázka 

podľa predlohy. 

Motivácia, maľovanie, predloha Mláďatá 

38. Odpad a jeho triedenie Diskutovať o tom, čo je estetické 

a čo neestetické. 

Porovnanie, diskusia, obrázky Jedno slovo 

39. Leto Poznať zmeny v prírode. Aktivizácia, prezentácia, PC, 

DATA 

Prišla k nám loď 

PTOV 

36. Kvietok pre mamičku Vytvoriť jednoduché výtvarné 

dielo. 

Tvorivé dielne, motivácia, 

predloha 

Doplňovačky 

  

37. 

Čistý potôčik Rozvíjať základy technických 

zručností. 

Individuálny prístup, kreslenie, 

výkres, suchý pastel 

Tajničky 

38. Mravenisko, stojan na perá Získať základné zručnosti 

v tvorbe jednoduchých projektov. 

Tvorivé dielne, aktivizácia, rolka 

z toalet.papiera, far.papier 

Oprav diktát 

       

       PEOV 

 

 

 

        EVOV 

 

        

36. Rastliny a lieč .bylín v okolí Určiť a poznať liečivé rastliny 

v okolí školy. 

Povzbudenie, prezentácia, PC, 

DATA 

Reprodukcia prečítaného textu 

37. Chránené miesta v okolí našej obce Diskutovať o význame 

chránených území na Spiši 

Motivácia, diskusia, internet Schovaný názov 

39. Separujeme Vyjadriť svoj názor na stav 

životného prostredia v okolí 

Argumentácia, rozhovor, 

obrázky,kontajnéri 

Jablko, hruška 

36. 8.5. Štátny sviatok    

38. Ochrana prírody  (VYV) Prejaviť svoje výtvarné 

schopnosti pri maľovaní. 

Povzbudenie, maľovanie, výkres, 

farebný papier 

Herec 

39. Usilovné   zvieratká (LD) Vnímať krásu v bežnom živote. Motivácia, hranie rolí, hra Pantomíma 

TVOV 

35. Kolobežkovanie Relaxovať pravidelným 

pohybom. 

Tréning, povzbudenie, súťaž Rozprávková dvojica 

36. Prehadzovaná Vedieť správne chytať a hádzať Motivácia, súťaživosť,lopty,sieť Na sochy 

37. Futbal a vybíjaná  Rozvíjať športový talent 

a schopnosti. 

Aktivizácia, futbal, vybíjaná, 

lopty 

Hádqanky& o povolaní 

38. Hry vonku Pochopiť škodlivosť fajčenia, 

alkoholu a iných drog. 

Rozhovor, vysvetlenie, hra Hlava, ramena, kolena palce 

39. Letné športy Ovládať pravidlá cestnej 

premávky. 

Diskusia, súťaž, hra Futbal, vybíjaná 

 

VOV 

35. ŠTÁTNY SVIATOK    

37. 1.máj  Sviatok práce Vedieť prečo sa slávi sviatok 

práce 

Rozhovor, Medvedík 

38. 8.máj Deň víťazstva Poznať históriu Obrázky, beseda, Farby 

39. Doprevádzač Vedieť správne navigovať Orientácia 

s kamarátom,spolupráca, 

Čarovná krabička 

              

                                                                             



Mes Tematická 

oblasť výchovy 

Týž Výchovno-vzdelávacia aktivita Vých. – vzd. cieľ Metódy, formy 

pomôcky 

Vzdelávacia oblasť  

            
J
Ú

N
 

SVOV 

41. Kým chcem byť? Kultivovať kultúrne návyky 

a vyjadrovanie sa. 

Prieskum názorov, argumentácia, Kuchár Buchtička 

42. Slovensko Prejaviť hrdosť k národnej 

a štátnej príslušnosti. 

Vyjasnenie hodnôt, diskusia, 

obrázky 

Posledná slabika 

43. Moje záľuby Využiť všetky dostupné formy 

komunikácie. 

Vysvetlenie, prezentácia, PC, 

DATA 

Tajničky 

PTOV 

40. Môj talizman Rozvíjať základy manuálnych 

zručností. 

Praktická ukážka, maľovanie, 

výkres, fixky 

Zem, voda, vzduch, oheň 

41. Semienka – Herbár Poznať semienka a vytvoriť 

jednoduchý herbár. 

Individuálny prístup, herbár, 

semienka 

Otázky o prírode 

42. Maľované kamienky Rozvíjať zručnosti pri 

jednoduchej činnosti. 

Povzbudenie, maľovanie, väčšie 

kamienky 

Čo sa sluší a čo nie 

43. Upratovanie tried  Spolurozhodovať o živote 

v skupine. 

Individuálny prístup, aktivizácia,  Číslicové postavičky 

PEOV 

40. DVD rozprávka Relaxovať pri rozprávke. Motivácia, relax, DVD Živé pexeso 

41. Pamiatky obce Posilniť úctu ku kultúrnym 

hodnotám v blízkom okolí. 

Aktivizácia, vychádzka,  Doplň slovo 

42. Cyklotrasa Pochopiť význam a dodržiavania 

dopravných predisov 

Pozorovanie, praktické cvičenie, 

bicykel 

Prekážková dráha 

44. Opekačka Spolurozhodovať o živote 

v skupine. 

Riešenie konfliktov, prieskum 

názorov, 

Kto nám chýba 

EVOV 

40. Až raz budem učiteľkou (HUV) Rozvíjať spevácky talent. Reflexia, spev, klavír Hádaj kto som 

41. Meno v názve ľud. piesne (HUV) Podieľať sa na príprave programu 

k záver. Školského roka. 

Motivácia, nácvik, klavír, nástroje Uhádni slová 

43. Môj tajný sen (VYV) Vyjadriť a nakresliť svoj sen. Aktivizácia, kreslenie, plagát Rebrík slov 

TVOV 

40. Tréneri Samostatne riešiť jednoduché 

konflikty. 

Pozorovanie, hranie roli, hra Kto skôr 

41. Letné olympijské hry Pochopiť význam pravidelného 

pohybu a cvičenia. 

Tréning, pohybové cvičenia, hra Janko, Janko, koľko je hodín 

42. Hry v prírode – piknik Relaxovať v prírode. Motivácia, diskusia, piknik Hádaj na čo myslím 

43. Vychádzka Byť samostatný a ohľaduplný, 

dodržiavanie pravidiel 

Vytrvalosť, ohľaduplnosť, 

vytrvalosť,  

Poraď si sám 

 

VOV 

40. Domčeky Vedieť kto kde býva Vysvetlenie, ukážka, hodnotenie Povedz rýchlo 

42. Posielam ti poštu Zapamätať si vetu Modelová situácia, slovná zásoba Píšeme o preteky 

43. Päť proti piatim Overovanie vedomosti Súťaž ,tabuľa  Správna veta 
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