Príloha č. 1

Mesačné témy ŠkVP „Rok škôlkara “

Január – Zimné radovánky

detí môžeme v zimnom období rozvíjať prostredníctvom hier na
snehu a edukačnými aktivitami o zimných športoch. Učiteľka
vytvára situácie, v ktorých majú deti možnosť prezentovať aktuálne
predstavy o prírodných javoch, predmetoch a situáciách. Na základe
priameho pozorovania a vlastných skúseností budeme pozorovať
zmenu vlastnosti látok vplyvom tepla, prítomnosť vody v kvapalnom
a pevnom skupenstve.

Ďalšiu časť obsahových štandardov bude

tvoriť rozvinutie komunikačnej kompetencie dieťaťa vo všetkých
jazykových
Neviazané výkonové štandardy :

- Ovláda základné sebaobslužné činnosti
- Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania

rovinách,

poskytnutie

informatických, hudobných a výtvarných zručností.
Odporúčané podtémy :

- ZIMNÉ ŠPORTY
- SNEHOVÁ PERINKA

- Udržiava poriadok vo svojom okolí

- ZVIERATKA V ZIME

- Ovláda správnu techniku sánkovania a iných sezónnych

- MOJA OBĽÚBENÁ HRAČKA

aktivít
Daná téma „ZIMNÉ RADOVÁNKY“ súvisí s vrcholiacim zimným
obdobím. Ciele tohto tematického celku nadväzujú na poznanie
charakteristiky zimného obdobia. Perceptuálno-motorický rozvoj

základov

matematických,

Február – Kolotoč zábavy

- Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného
správania

Charakteristika témy:
Fašiang a karneval:

Odporúčané podtémy: Fašiangy
Karneval
Vesmír
Doprava
Neviazané výkonové štandardy:
- Udržiava poriadok vo svojom okolí
-Ovláda základné sebaobslužné činnosti
-Používa pozdrav, prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom

na aktuálnu situáciu

rozvíja sa vnímanie a uplatňovanie hudobnej, literárnej a výtvarnej
kultúry vytvárajú sa dobré predpoklady pre duchovný rast dieťaťa a
jeho duševnú rovnováhu
- orientujú sa v časových vzťahoch v spojení s tradičnými
činnosťami a zvykmi počas roka
deti sa oboznamujú s ľudovými tradíciami a zvykmi v našom meste
aktívne sa zapájajú do prípravy osláv sviatkov a spoločenských
udalostí vrátane udržiavania ľudových tradícií
„Doprava“ tu je úlohou pripraviť dieťa na samostatný pohyb po
cestných komunikáciách v súlade s etickými princípmi, uplatňovať
zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke ako chodec,
cyklista, kolobežkár alebo cestujúci v hromadnej doprave. Deti sa
oboznamujú so základnými pravidlami cestnej premávky, získavajú
prehľad aké nebezpečenstvo na nich číha v cestnej doprave, ako sa
mu vyvarovať a tak si zabezpečiť svoju bezpečnosť. Deti sa učia
poznávať, rozlišovať dopravné prostriedky podľa miesta pohybu,
poznávajú základné dopravné značky-učia sa riadiť podľa nich, a
pokúšajú sa riešiť vzniknuté situácie v doprave .

Vesmír“- Evaulvačné otázky na tému: Slnko; prečo ho inokedy, keď
je zamračené, nevidíme, prečo v noci vychádza Mesiac, prečo je
niekedy kruhový, inokedy má tvar písmena D a pod. Učiteľka
diskutuje o spôsoboch, pomocou ktorých človek skúma vesmír.

- ZP: Má osvojené základné hygienické návyky (použitie
toalety a toaletného papiera, umývanie rúk po použití
toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa a
pod.).

- Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania(desiata, obed,
Marec – Jarné čítanie

olovrant),používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní.

- Odporúčané podtémy :
1. Z rozprávky do rozprávky
2. Adamko poznáva a objavuje :„Kniha – náš kamarát“
3. Jarné prebúdzanie
4. Sviatky jari
5. Putovanie kvapky vody
Neviazané výkonové štandardy:

-

Ovláda základné sebaobslužné zručnosti.

- JK: Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými
osobami–deťmi i dospelými.

- ČS: Nadviaže adekvátny sociálny kontakt(verbálny i
neverbálny)s inými osobami–deťmi i dospelými.

Z rozprávky do rozprávky
Hlavným cieľom predčitateľskej
čiže jazykovej a literárnej
gramotnosti je systematicky oboznamovať deti s hovorenou, ale
predovšetkým s písanou podobou jazyka.
Adamko poznáva – objavuje – „Kniha – náš kamarát“
Cieľom témy je vysvetlenie pojmu kniha, ako vzniká papier, kniha,
vysvetlenie pojmu spisovateľ, ilustrátor. Rozvíjať si povedomie o
texte a ilustrácii v knihe, rozlišovať žánre v literatúre, vnímať čítaný
text a reprodukovať ho z obrázkov, vysvetlenie pojmu knihkupectvo
a knižnica, ako sa správne starať o knihy,

Jarné prebúdzanie -Sviatky jari
Cieľom témy je aktívne sa zapojiť do príprav osláv sviatkov,
spoločenských udalostí vrátane aktívneho prežívania veľkonočných
sviatkov. Ďalším cieľom je rozvíjať u detí vzťah k tradíciám,
zvykom a remeslám, rozširovať ich poznanie o ľudových tradíciách
a o slovenskej ľudovej kultúre.
Putovanie kvapky vody
Cieľom témy je zážitkovým učením poznať vodu ako takú všetkými
zmyslami (vidieť, počuť, ohmatať, ovoňať ) nadobudnúť vedomosti
o vzácnej tekutine našej planéty – vode. Poznať a vedieť vysvetliť
kolobeh vody v prírode ako najznámejší látkový obehom v prírode.
Poznať, pomenovať a opísať základné skupenstvá vody (para, ľad,
sneh,), skúmať ich a vedieť vysvetliť. Rozvíjať a prehlbovať
poznatky o vode,život pri vode a vo vode upevňovať si pozitívny
vzťah k nej, vedieť vysvetliť význam vody pre život, jej šetrenie
a zaujať postoj k znečisťovaniu a jej ochrany.

Apríl – Škôlkar objavuje

Živá a neživá príroda
Danou témou sledujeme u detí:
Rozvoj prírodovednej gramotnosti , využitie rôznych foriem práceporovnávanie,

argumentácia,

experimentovanie,

skúmanie

,

projektová metóda, získavanie skúseností s reálnymi predmetmi,
javmi.Deti

sa

učia

rozpoznávať

a

pomenovať

základné

pozorovateľné anatomické kategórie, venujú sa objasňovaniu
prejavov života/ príjem potravy, vylučovanie/Deti získavajú
Neviazané výkonové štandardy:

poznatky o odlišnosti živej a neživej prírody, o význame vody pre
človeka, rastliny, živočíchy

- Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania,používa príbor a
dodržiava čistotu
- Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť
- Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje
- Nenásilne rieši konflikt

Odporúčané podtémy:
Život v meste a na dedine
Ľudské telo
My sme malí záhradníci

Máj – Moje srdiečko

-

dôraz na „Práva detí“ – právo na domov, rodinu, lásku, na
výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva a i.

-

poznávanie rôznych foriem lásky – k rodičom, súrodencom,
priateľom, domovu, vlasti, prírode, zvieratám...

Odporúčané podtémy:
1. U nás doma
2.

Mamička má sviatok

3. Na tom našom dvore + Na lúke – v tráve (navrhovaný
spoločný názov: Zvieracie rodinky)
Neviazané výkonové štandardy:

4. Život v meste a na dedine

- Aktívne sa zúčastňuje pri príprave stolovania. (ZP/2)
- Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým. (ČS/9)
- Používa pozdrav, prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie

U nás doma a Mamička má sviatok:
-

rozvíjať a prejavovať citové vzťahy v rodine – k rodičom,
súrodencom, rovesníkom, k sebe samým

-

uplatňovať právo na lásku, rodinu, domov

-

uvedomovať si seba samého a svojej hodnoty v rodine,
v spoločnosti

-

správať sa ohľaduplne k členom rodiny a k priateľom, vedieť
ich obdarovať

-

uvedomovať si na elementárnej úrovni funkciu matky (a

vzhľadom na aktuálnu situáciu. (ČS/9)

- Obdarí iných. (ČS/12)
Danou témou „Moje srdiečko“ sa sleduje:
-

-

hlavným cieľom vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“
je viesť dieťa k základnej orientácii v blízkom spoločenskom
prostredí – sociálnych a medziľudských vzťahoch
rozvoj prosociálneho cítenia a vzájomnej spolupatričnosti –
rozvíjanie žiaducich osobnostných charakteristík dieťaťa

otca) v rodine

Na tom našom dvore + Na lúke – v tráve (navrhovaný spoločný
názov: Zvieracie rodinky):
-

rozvíjať a prejavovať citové vzťahy k prírode – živočíchom

-

rozvíjať environmentálne cítenie a ochranárske postoje
k prírode

-

poznávať rozmanitosť živočíšnej ríše a názvy jednotlivých
živočíšnych druhov (pomenovanie samca, samice a mláďaťa)

Život v meste a na dedine:
-

rozvíjať lásku a citový vzťah k domovu a k vlasti

-

poznávať a orientovať sa v okolí prostredníctvom dominánt
mesta, v ktorom deti žijú

-

oboznamovať sa
v regióne (oblasti)

-

poznávať významné inštitúcie mesta, ktoré významným
spôsobom ovplyvňujú život v danej lokalite

s kultúrnym

a spoločenským

dianím

Jún – Moji kamaráti

prirodzenou súčasťou každodenných činností. Dieťa sa učí
posilňovať pohybovú výkonnosť športovo – brannými prvkami
v detskej olympiáde. Učiteľka preverí získané psychomotorické
a kognitívne kompetencie prostredníctvom hier a súťaží. Učiteľka
facilituje jednotlivé podporné aktivity uskutočňujúce sa v prírode.
Dieťa sa sústreďuje na identifikovanie rôznorodosti živočíšnej ríše
a zameriava sa na opis spôsobov starostlivosti o niektoré živočíchy.
Vedie deti k participovaniu na ochrane a životného prostredia.
Učiteľka

poskytuje

a prostredníctvom
Neviazané výkonové štandardy :
Hygienické návyky

deťom

pozorovania

obrazový

materiál

a diskusie

sa

živočíchov
dopracúvajú

k objasneniu spôsobu života jednotlivých druhov živočíchov.
Učiteľka si hravou a radostnou formou overuje u detí získané
poznatky a skúsenosti, ktoré nadobudli počas celého školského

Seba obslužné činnosti

roka.Danou témou prehlbujeme a vyzdvihujeme hodnotu rôznych

Ovláda základné seba obslužné činnosti

kontinentov sveta, rôznych pletí a rás ľudí.

Udržiava poriadok vo svojom okolí

Odporúčané podtémy:

V tomto mesiaci sa väčšina edukačných aktivít bude situovať do
prírody ,,V zdravom tele – zdravý duch,, sa pohybová aktivita v

-

Deti sveta

súčasnosti skloňuje v súvislosti so zdravým životným štýlom,

-

V zdravom tele – zdravý duch

-

Spoznávame zvieratá

podporením zdravotne orientovanej zdatnosti a celkového zdravia.
Pre deti predškolského veku by mal byť pohyb a aktivita

-

Tešíme sa na prázdniny

s prostredím MŠ a jej bezprostredným i vzdialeným okolím,
s miestom svojho bydliska.

September

Obsahové štandardy: Učiteľka vedie deti k uvedomovaniu si

Hurá, škôlka volá!

postupnosti činností, ktoré tvoria v MŠ režim dňa, vedie deti, aby
rovesníkov oslovovali aj menom, aby používali zodpovedajúce
oslovenie učiteliek, riad. MŠ ako nepedagogických zamestnancov,
umožní deťom nadobudnúť skúsenosti s kultúrnou rozmanitosťou.
Učiteľka dáva deťom príležitosť na modelovanie jednoduchého
figurálneho a geometrického tvaru
Odporúčané podtémy:
1.Vitajte v MŠ
2. Moji kamaráti

Neviazané výkonové štandardy:

3. Mesto a deti

- ovládať základné sebaobslužné činnosti:

4. Cesta poznania
5.Svet zázrakov

obliekať sa, obúvať sa, umývať sa, čistiť si zuby
Daná téma: „Hurá, škôlka volá“
Charakteristiky témy: Zameriava sa na spoznávanie kamarátov,
učiteliek a zamestnancov MŠ, nadväzovanie vzťahov s novými
deťmi,

vytvorenie

základných

pravidiel

a zásad

spolužitia

v kolektíve vrátane sebaobslužných činností. Deti sa oboznámia

Október – Jesenné šantenie

Téma ,, Jesenné šantenie“ implementuje priestor na získavanie
praktických elementárnych znalostí a skúseností detí. Docieli, aby si
deti navzájom pomáhali v rôznych situáciách a dokázali túto pomoc
oceniť pozitívnym hodnotením. Snaží sa aj pri bežných situáciách
a činnostiach nechať deti triediť a vyberať objekty s danou
vlastnosťou. Učiteľka vytvára situácie, v ktorých majú deti možnosť
prezentovať aktuálne predstavy o prírodných javoch, predmetoch
a situáciách. Učiteľka vedie deti ku skúmaniu vzduchu ako látky,
ktorá vypĺňa priestor okolo nás, s deťmi diskutuje o prejavoch
pohybu vzduchu, ktoré poznajú z bežného života.

Neviazané výkonové štandardy:

Odporúčané podtémy:

- Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu.

- ČARO A KRÁSY JESENE.

- Poskytne iným pomoc.

- BABIČKINA ZÁHRADA

- Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou

- VEVERIČKA RÁTA

vlastnosťou. Rozpráva o prírodných reáliách známeho
-Vie, že sme obklopený vzduchom.

okolia.

- HURÁ DETI, ŠARKAN LETÍ

November - Zdravý škôlkar

deti

rozpoznávať

anatomické

a pomenovávať

základné

pozorovateľné

kategórie. Diskutuje s deťmi o procesoch, ktoré

prebiehajú v ľudskom tele: dýchanie, trávenie, krvný obeh,
zmyslové vnímanie. V diskusii sa zameriava na identifikáciu
aktuálnych predstáv detí o uvedených procesoch a predstavu rozvíja
na

základe

skúmania

vnímateľných

prejavov

uvedených

fyziologických funkcií/ napr. skúmajú, ako zistíme, že človek dýcha,
pozorujú a zisťujú ako sa prejavuje srdcová činnosť v pokoji
Neviazané výkonové štandardy :

a pohybe, skúmajú ako a čím spoznávame prostredie a pod./
Učiteľka upevňuje hygienické návyky.S pomocou učiteľky sa deti

- Hygienické návyky

snažia charakterizovať zdravé a nezdravé stravovanie.

- Seba obslužné činnosti

Nezastupiteľnou súčasťou je budovanie adekvátnych reakcií detí na
situácie ohrozujúce zdravie ako aj upozornenie na možné riziká.

„Ochrana života a zdravia“ sa sústreďuje najmä na utváranie
pozitívnych postojov k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu
i k zdraviu iných a zachovania zdravia v bežných i krízových
situáciách. Dieťa sa učí vnímať svoj stav zdravia i choroby
a vyjadriť dospelému pocity z vlastného ochorenia ako aj na
elementárnej úrovni pomôcť druhým pri úraze alebo ochorení, napr.
privolaním dospelej osoby.Učiteľka vytvára situácie, v ktorých učí

Danou témou „ Zdravý škôlkar“ sa zameriame na sledovanie na
orientáciu

a vytváranie

podmienok pre zdravý rast a správny

psychomotorický vývin dieťaťa.
Odporúčané podtémy:
-

Ochrana a podpora zdravia

-

Tajomstvo môjho tela

-

Nie je pyramída ako pyramída

-

Čistota pol života

December: Čarovné zvonenie

Deti môžu poznávať využitím rôznych foriem zvyky,
kultúrne a ľudové tradície, ich regionálny charakter. Rozvíja
sa najmä sociálno-emocionálna oblasť, kde je dôležité
emocionálne prežívanie dieťaťa:

pozitívne vnímanie

atmosféry vianočných sviatkov, aktívne sa zúčastňovať na
príprave osláv sviatkov, deti dokážu vycítiť a rozlišovať
svoje pocity, vyjadriť svoj citový a psychický stav. Rozvíjať
priateľské city a vedieť vyjadriť radosť zo spoločnej činnosti
s kamarátom, naučiť sa kooperovať v skupine.
V obsahovom štandarde, v ktorom sa učiteľka opiera
Neviazané výkonové štandardy:

o detskú skúsenosť a poznanie sa zameriava na riadený

- Má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety

rozhovor o kultúrnych a národných hodnotách. Šíri lásku

a toaletného papiera, umývanie rúk po použití toalety,

a úctu, podnecuje a rozvíja kladný vzťah k ľudovým

umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa a pod.).

tradíciám a zvykom. Tiež navodí situácie v edukačných

- Udržiavať poriadok vo svojom okolí.
- Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed,
olovrant), používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní.
Téma ,,Čarovné zvonenie“ predkladá truhlicu plnú krásnych
obyčajov najkrajších sviatkov v roku.

aktivitách, v ktorých sa deti obdarúvajú navzájom, alebo
obdarúvajú inú osobu. Deti si rozvíjajú všeľudské etické
hodnoty.
Odporúčané pod témy:
-

Mikuláš, priateľ náš

-

Vôňa Vianoc

-

Vianočný sen

