Výchovná hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

Spoločensko – vedná
činnosť
(SVČ)

SEPTEMBER

SEPTEMBER

Esteticko – výchovná
činnosť
(EVČ)

Pracovno – technická
činnosť
(PTČ)

Obsahové štandardy
Obsah/téma/

Kľúč.

Výkonové štandardy
Typ činnosti

Pedag.stratégie

Cieľové zameranie

Metódy/formy/

Cieľový výstupvýchovný
cieľ

priebežná

formovať u detí
hodnotové orientácie

vytvárať prosoc.spoloč.detí

zážitková
metóda

vedieť sa predstaviť
prezentovať seba

formovať emocionálnu inteligenciu
vedieť o význame
hygieny a tela

schopnosť
sebahodnotenia
upevňovať návyky
v oblasti zdravia

práca
v skupine
projekty,
rozprávanie

použiť pozdrav,
prosbu
chrániť svoje zdravie a
imunitu

viesť deti
k tvorivému mysleniu vnímať tvary v
prostredí

hra, skupinová
práca

zorientovať sa v
prostredí

komp.

1

3

Vitaj medzi nami

1

2, 3

Moja súčasť koruny

príležitostná

1

5

Vitamínikovia A,B,C,D

príležitostná

1

4

Hádaj čo je tam?

príležitostná

Orfové nástroje

2

Jeseň pani bohatá - HV

rozvíjať u detí vzťah
k hudbe

nácvik piesne

1

prejavovať pozitívny
vzťah k umeniu

rešpektovať vlastnú
prácu

využiť prírodniny
šípky,listy,bukvice

lepenie
disp.lepidlom

rozvíjať základy
manuálnych zručností

vážiť si svoj i život
ostatných
učiť sa spoločné
pravidlá
vnímať tvary a
rozvíjať motoriku

prezentácia, hra

príležitostná

Poznať základné
pravidlá bezpečnosti
spoznať školský
poriadok
viesť deti
k tvorivému mysleniu

neohrozovať svojím
správaním životy iných
spolurozhodovať o
živote v skupine
spolupracovať so
skupinou

hygienické zásady

zelenina, ovocie,
náradie

vystrihnúť tvar,
rozlíšiť geometrické
tvary
učiť sa spoločné
pravidlá
poznať podľa chuti,
hmatu,

kartón, farby

priebežná

1

4

Jesenný venček

príležitostná

1

1,5

Bezpečne do školy

priebežná

1

4

Smiem, či nesmiem?

piebežná

1

4

Jesenný strom – pretláčanie listov

1

4

Vitamínová bomba

príležitostná

získať zručnosti v
kuchyni

1

4

Semafor

príležitostná

výroba jednoduchej
značky, semaforu

Čo nás čaká

priebežná

Čo je to?

priebežná

režim družinárskeho
popoludnia
poznávanie ovocia a
zeleniny

priebežná

čistenie okolia ŠKD a pestovať kladný
školy
vzťah k prírode

4
1

Prírodovednoenvironmentálna činnosť 1
(PEČ)
1

5
4

Chráňme si prírodu

hra Letí, letí
vodové farby,
spoločná práca

prezentovanie,
obrázky
hra na slupú babu

získať základné
zručnosti potrebné pre
život
pochopiť postupnosť
práce
pracovať v skupine,
vyjadriť svoj názor
poznať zásady správnej
životosprávy

individuálny prístup poznať princípy
ochrany životného
prostredia

Spolu
hodín

3

4

4

3

Telovýchovná a
športová
činnosť
(TŠČ)

1

7

Pohybové hry

priebežná

1

7

Jeseň – relaxačné cvičenie

priebežná

rozvíjať u detí
schopnosť
pracovať v tíme
rozvíjať športový
talent

1

7

Vybíjaná v kruhu

priebežná

1

7

Utekaj, spomaľ, stoj!

11

1

Vypracovanie domácich úloh

pravidelná

1

1

Did. hry - SJ

1

1

1

SEPTEMBER

práca v skupinách

schopnosť
pravidelného pohybu
relaxovať pohybom

pripraviť dieťa
pracovať v tíme

schopnosť relaxovať samostatná a
pravidelným
tímová práca
cvičením
rozvíjať
metóda cvičenia
obratnosť, zručnosť

dodržiavať pravidlá a
herné systémy

rozvíjať obratnosť,
zručnosť

metóda nácviku

prijať následky za
porušovanie pravidiel

nadväzovať na
získané vedomosti z
vyučovania

tréning

individuálny
prístup

samostatne písať
domáce úlohy

pravidelná

rozvíjať získané
poznatky

rozvíjať slovnú
zásobu

skupinová práca

cvičiť postreh, podporovať tvorivé myslenie

Doplňovačky

pravidelná

schopnosť hľadať
riešenie

rozvíjať získané
poznatky

čítať s porozumením
1

Tajničky

pravidelná

rozvíjať slovnú
zásobu

1

1

Hádanky, ,pranostiky, porekadlá

príležitostná

1

1

Kvízy

príležitostné

1

1

Did. hry - M

pravidelná

1

1

Did. hry - prvouka

priebežná

priebežná

Vzdelávacia činnosť

rozvíjať obratnosť

dokázať počúvať
,hovoriť a riešiť
hádanky

zoznámiť sa
s rytmom reči

rozvíjať získané
vedomosti

rozvíjať získané
poznatky

cvičiť pozornosť a
pamäť

upevňovať znalosti
z matematiky

rozvoj
environmentálnej
výchovy

vytvárať kladný
vzťah k prírode

individuálny
prístup
individuálny
prístup
prezentácia

individuálny
prístup
individuálny
prístup
individuálny
prístup

hádzať a chytať loptu
správnym spôsobom

podporovať tvorivé
myslenie
tvoriť slová po
hláskach
učiť sa kráse a melódii
mater. jazyka

upevňovať prebrané
učivo
upevňovať učivo
zábavnou formou
rozvíjať pojmy
v oblasti prírody

4

Výchovná hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

Kľúč.

Obsah/téma/

Výkonové štandardy
Typ činnosti

Cieľové zameranie

Metódy/formy

Cieľový výstup - výchovný Spolu
cieľ
hodín

komp

Príležitostná

Strava lesných
zvierat

Rozlišovanie
lesných plodov

Porovnanie

Poznať lesné plody

Viest deti k úcte
k starším
Význam ľudovej
múdrosti

Rozvíjať
zručnosti
Práca dospelých,
práca detí

Motivačný
rozhovor
Hra, učenie,
pomáhanie
dospelým
Modelové
situácie

Vyjadriť toleranciu
a úctu k starším
Získať základné
zručnosti potrebné pre
život
Vážiť si pamiatku
zosnulých a uctiť si ju.

1
1

4
5

Úcta k starším

príležitostná

1

4

Bez práce nie sú koláče

príležitostná

1

2,3

Spomienka na zosnulých vzHelloween

Priebežná

Viesť deti k
tolerancii

Vedieť vyjadriť
emócie

1

4

Jesenné zvieratko - VV

Priebežná

Utužovať vzťahy
v skupine

Vedieť tolerovať Skupinová
nápady iných detí práca

Byť otvorený k tvorivej
činnosti

6

Kultúrny program pre dôchodcovHV

Priebežná

Viesť deti
k dokončeniu práce

Rozvoj manuál.
zručností

Individuálny
prístup

Odprezentovať sa na
verejnosti

Hľadať v lit. a na
internete

Hľadať podľa
kritérií

Prezentácia

Presadiť svoj názor

Esteticko – výchovná
činnosť
(EVČ)

1
6

Básničky o zvieratkách

Príležitostná

4

Strašidielkaaa - VV

Priebežná

Dôverovať vybranej Maľovanie na
osobe
telo

Tímová
práca

Utužiť vzťahy v
kolektíve

1

4

Lesní škriatkovia

Priebežná

1

4

Pomoc naším dôchodcom

Príležitostná

Viesť deti
k dokončeniu práce
Získať vzťah
k starším ľuďom

Skupinová
práca
Individuálna
práca

Rozvíjať tvorivosť u
detí
Pomôcť v práci
dôchodcom

1

4

Na zvieratká

Príležitostná

Vyjadriť radosť z
hry

Čistota okolia
počas a po práci
Prejavovať radosť
z ponúknutej
pomoci
Vedieť vyjadriť
emócie

Hra

Kultivovať svoje okolie

1

4

Tekvicová paráááda - výstava

Osobná
zodpovednosť

Vydlabávanie
tekvice

Výstava

Získať praktické
zručnosti

1
1

Pracovno – technická
činnosť
(PTČ)

Pedag. stratégie

Lesné plody v jeseni

Spoločensko – vedná
činnosť
(SVČ)
OKTÓBER

Obsahové štandardy

Priebežná

4

4

4

Prírodovedno –
environmentálna
činnosť
(PEČ)

1

7

Ovocie pre zvieratká

Príležitostná

1

4

Práce na poliach

Priebežná

1

7

Čo robia?

Priebežná

1

7,3

Návšteva cintorína

4

Turistika do lesa

Priebežná

Vedieť prijať prehru Naučiť deti
pozorovať okolie

Vychádzka

Rozvíjať športový
talent

1 4

Loptové hry

Pravidelná

Pohybové hry

1 4

Hry na rozvoj šikovnosti

Priebežná

Viesť deti
k aktív.pohybu
Chrániť deti pred
úrazom

Pravidelné
cvičenie

Vedieť správne
prihrať a držať loptu
Zodpovedať za svoju
bezpečnosť

Písanie domácich úloh

Pravidelná

Rozvíjať autonómnosť Správne držanie
v príprave na vyuč.
tela

Individuálny
prístup

Vedieť samostatne
vypracovať úlohu

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Aktivovať k
súťaživosti

Riešenie nových
úloh

Vedieť vyriešiť
problémovú úlohu

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Pestovať vzťah
k rodnému jazyku

Súťaž a
povzbudenie

Osvojiť si techniku
učenia sa

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Rozvíjať
matematické pred.

Súťaž a
povzbudenie

Osvojiť si techniku
učenia sa

Pravidelná

Rozvíjať efektívne
spôsoby učenia sa

Rozvoj fantázie a
predstavivosti

Motivácia a
povzbudenie

Vedieť čítať s
porozumením

Priebežná

Viesť deti k práci c
PC

Záujem o
vedomosti

Práca
s enciklop,PC

Získať nové poznatky a
informácie

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Zdokonaľovať
zmyslové vnímanie

Tréning

Získať zmyslové
zručnosti

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Pestovať vzťah k Sj Tréning
Súťaž

Príležitostná

1
Telovýchovná
činnosť

1
12

OKTÓBER

1 1
1 1
1
Vzdelávacia
činnosť

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Doplňovačky
Didaktické hry - Sj
Didaktické hry - M
Čitateľská dielňa
Získavať nové poznatky a
informácie
Zmyslové hry
Slovná zásoba

Poznať zdroje
lesnej potravy
Rozlíšiť prácu
v dnešnej dobe a v
minulosti
Sledovanie zvierat
v prírode

Poznávanie
lesných plodov
Poznávanie
a realizácie práce
napoli
Rozpoznáš ich
hlas?

Vychádzka

Uctiť si pamiatku
zosnulých

Viesť deti
k tolerancii,

Vychádzka

Rozvoj manuál.
zručností
Poznať právo,
pokuta, zákon

Rozhovor

Význam lesných plodov
pre zver a ľudí
Rozdiel a potrebnosť
prác

Pozeranie
Spoznať zvyky a život
DVD,internet zvierat v okolí

4

Správať sa ticho na
cintoríne

Získať dostatočnú
slovnú zásobu

3

19

Výchovná hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

Spoločensko – vedná
činnosť
(SCČ)

1
1

Obsahové štandardy
Kľúč.

3

NOVEMBER

7

1
4

Prezentácia,
rozhovor

Základné princípy
zdravého životného štýlu

Priebežná

Vážiť si každú prácu
a pestovať vzťah k
pracovitosti

Cielený
rozhovor

Poznávanie rôznych
povolaní a profesii

Cielený
rozhovor, hra

Riešiť jednoduché
konflikty

Priebežná

Prečo sme nervózny,
prečo sa hádame

Vytýčiť si
jednoduché
a dosiahnuteľné
ciele
Rozlišovať čo je
dobré, čo je zlé.

Priebežná

Vysvetlenie pojmu

Kresťanské tradície

Rozhovor

Poznať zvyky a tradície

Príležitostná

Akceptovať odlišný
vkus detí

Počúvanie hudby
podľa výberu

Relax

Relaxácia pri hudbe

Príležitostná

Rozvíjať tvorivosť u
detí

Spolupracovať v
tíme

Individuálna
práca

Zhotoviť jednoduchú
hračku

Príležitostná

Hranie rolí, empatia,
spolupráca

Rozdelenie rolí,
priblíženie deja

Hra

Voľne zdramatizovať
známu rozprávku

Príležitostná

Vedieť si rozdeliť
úlohy

Rozvíjať jemnú
motoriku.

Spoločná
práca

Vytvoriť výtvarné dielo

Priebežná

Čistota prostredia
ŠKD a okolia

Hygiena a poriadok Upratovanie

Praktické zručnosti pre
život

Príležitostná

Varenie pudingu so
šľahačkou

Zvládnuť
jednoduchý recept

Praktická
ukážka

Získať praktické
zručnosti

Príležitostná

Výroba snehových
vločiek

Vymýšľanie
rôznych tvarov

Strihanie a
lepenie

Rozvíjať tvorivosť
a čistotu pri práci

Zvyky a tradície

Plnenie
sladkosťami

Vystrihovanie
a lepenie

Prejavovať radosť
z urobenej práce

Malí majstri – hračka

1

Dramatizácia rozprávky

1
4

Adventný strom - VV
3
Žime čisto a zdravo

1
1

4

1

4

Na kuchárov

1

Metódy/formy/ Cieľový výstupvýchovný
cieľ

Predchádzať
chorobám

Hudobná relaxácia

6

Pracovno – technická
činnosť
(PVČ)

Cieľové zameranie

Čo robiť ak sme
chorí?

Čím chcem byť?

Zimná nervozita
Advent – pojem, kresťanské
tradície

1

Pedag.stratégie

Priebežná

Buďme zdraví

3

1

Estaticko – výchovná
činnosť
(EVČ)

Typ činnosti

komp.

5

1

Obsah/téma/

Výkonové štandardy

4

Zima – výroba snehových
vločiek
Adventný kalendár

Príležitostná

Spolu
hodín

4

4

4

5

Rodinné šťastie, rodokmeň

Priebežná

Vedieť prejaviť citový Vedieť miešať
vzťah k rodine
farby

Výtvarná
práca, maľba

Nakresliť svoju rodinu
rodokmeň

7

Príroda ako liečiteľka

Priebežná

Možnosti využitia
darov prírody

Pôsobenie prírody
na naše zdravie

Prezentácia

Poznať silu prírodných
zdrojov na naše zdravie

7

Pani zima

Priebežná

Obliekanie v zime

Premeny prírody

Vychádzka

Pozorovať zmeny v prírode

Priebežná

Nerozluční ako
rodina

Športové súťaže

Hra trojíc

Rozvíjať obratnosť,
postreh, spoluprácu

Príležitostná

Prekonať strach z
lekárov

Zdravotná
rozcvička

Kondičné
cvičenie

Relaxovať pravidelným
pohybom

Priebežná

Určenie si priorít

Mini súťaže

Tréning,
rozcvička

Rozvíjať cieľavedomosť
a vytrvalosť

Zdolávať malé
prekážky

Otužvanie

Sánkovačka

Prejavovať radosť z
pohybu

1
Prírodovedno –
environmentálna
činnosť
(PEČ)

1
1

1

7
Ihla, niť, uzlík

Telovýchovná a športová
1
činnosť
(TŠČ)
1
1

7

Cvičme v rytme

7

Športovci

7

Vychádzka do príroda Sánkovačka

1

NOVEMBER

Príležitostná
Pravidelná

Rozvíjať autonómnosť Správne držanie
v príprave na vyuč.
tela

Individuálny
prístup

Vedieť samostatne
vypracovať úlohu

Písanie domácich úloh

11

Vzdelávacia
činnosť

3

2

1

Doplňovačky

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Aktivovať k
súťaživosti

Riešenie nových
úloh

Vedieť vyriešiť
problémovú úlohu

1

1

Didaktické hry - Sj

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Pestovať vzťah
k rodnému jazyku

Súťaž a
povzbudenie

Osvojiť si techniku
učenia sa

1

Didaktické hry - M

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Rozvíjať
matematické pred

Súťaž a
povzbudenie

Osvojiť si techniku
učenia sa

1

Čitateľská dielňa

Priebežná

Rozvíjať efektívne
spôsoby učenia sa

Rozvoj fantázie a
predstavivosti

Motivácia a
povzbudenie

Vedieť čítať s
porozumením

1

Získavať nové poznatky a
informácie

Priebežná

Viesť deti k práci c
PC

Záujem o
vedomosti

Práca
s encyklop., PC

Získať nové poznatky a
informácie

1

Zmyslové hry

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Zdokonaľovať
zmyslové vnímanie

Tréning

Získať zmyslové
zručnosti

1

Slovná zásoba a jazykolami

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Pestovať vzťah k Sj Tréning
Súťaž

1
1

1
1
1

Získať dostatočnú
slovnú zásobu

4

20

Výchovná hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

Výkonové štandardy

Obsah/téma/

Typ činnosti

Pedag.stratégie

Cieľové zameranie

Metódy/formy
/

Cieľový výstup-výchovný
cieľ

6

Mikuláš, Santa Claus, Dedo Mráz

Priebežná

Vyjadriť svoj názor

1
1

Vedieť byť hrdý na
svoju vlasť

Beseda
Projekt

Prejaviť úctu k ľudovým
tradíciám

6

Vianoce

Príležitostná

2

List Ježiškovi

Príležitostná

Vedieť byť hrdý na
svoju vlasť
Rozvíjať tvorivosť
u detí

Film

1

Udržať zimné ľudové
tradície
Vyjadriť svoje pocity

Získať vedomosti o
zvykosloví na Slovensku
Prezradiť svoje sny a
priania

3

Básnička pre Mikuláša - Lit

Príležitostná

Odbúravanie
hanblivosti

Prejav pred
kolektívom

Prezentácia

Rozvíjať slovnú zásobu

6

Koledy - HV

Príležitostná

Pestovať vzťah
k ľudovým piesňam

Využívať orfové
nástroje

Nácvik piesní

Naučiť sa koledu

1

Vianočný príbeh - DVD

Príležitostná

Vzbudiť radosť a
očakávanie u detí

Vedieť sa sústrediť

Komunikácia

Veriť v silu nádeje

1

4

Čižmička pre Mikuláša

Príležitostná

1

4

Betlehem

Príležitostná

Naučiť deti dokončiť
prácu
Rozvíjať postupnosť
pri práci

Pestovať estetický
vkus
Snažiť sa o čistotu
pri práci

Vlastný výrob. Zhotoviť vlastnú prácu
Vystrihovačka
Domček z
Vyrobiť jednoduché dielo
kartónu

1

4

Zdobenie vianočného stromčeka

Príležitostná

Práca v kolektíve

Spoločné zdobenie
stromčeka

Spoločná
práca

Spoločensko – vedná
činnosť
(SVČ)
DECEMBER

Obsahové štandardy
Kľúč.
komp.

1
Esteticko – výchovná
činnosť

1

(EVČ)

Pracovno – technická
činnosť
(PTČ)

Spolu
hodín

1

List

3

3

Prejaviť radosť so
spoločného diela

3

4

Projekt Advent

Priebežná

Určiť si spoločné
predsavzatie

Plnenie predsavzatí

Spoločná
práca

Vytýčiť si jednoduché
ciele

6

Severný pól – Pátrači za PC

Priebežná

Fantázia u detí

Práca na PC

Rozvíjať základné
zručnosti

6

Vianočná besiedka

Priebežná

Tešiť sa spolu

Dedukovanie
a prijatie názoru
iného
Slávnostné
posedenie pri
stromčeku

Spoločne celá
škola

Prejavovať radosť so
sebarealizácie

7

Cvičme v rytme

Priebežná

Viesť deti
k fyzickému pohybu

Vedieť tímovo
pracovať

Pohybové hry

1 5

Mikulášska nádielka – hry a súťaže

Priebežná

Chrániť deti pred
nebezpečenstvom

Správanie sa detí na Modelové
vozovke
situácie

Poznať dopravné
predpisy

1 3

Hry na snehu

Priebežná

Utužovať prevenciu
chorobnosti detí

Chrániť sa pred
omrzlinami

Hry

Vedieť sa brániť pred
prechladnutím

Písanie domácich úloh

Pravidelná

Rozvíjať autonómnosť Správne držanie
v príprave na vyuč.
tela

Individuálny
prístup

Vedieť samostatne
vypracovať úlohu

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Aktivovať k
súťaživosti

Riešenie nových
úloh

Vedieť vyriešiť
problémovú úlohu

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Pestovať vzťah
k rodnému jazyku

Súťaž a
povzbudenie

Osvojiť si techniku
učenia sa

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Rozvíjať
matematické pred.

Súťaž a
povzbudenie

Osvojiť si techniku
učenia sa

Pravidelná

Rozvíjať efektívne
spôsoby učenia sa

Rozvoj fantázie a
predstavivosti

Motivácia a
povzbudenie

Vedieť čítať s
porozumením

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Zdokonaľovať
zmyslové vnímanie

Tréning

Získať zmyslové
zručnosti

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Pestovať vzťah k Sj Tréning
Súťaž

1
Prirodovedno –
environmentálna
činnosť
(PEČ)

1
1

1
Telovýchovná
a športová
činnosť
(TŠČ)

9 1
DECEMBER

1 1
1 1
1
Vzdelávacia
činnosť

1
1
1

1
1
1
1

Doplňovačky
Didaktické hry - Sj
Didaktické hry - M
Čitateľská dielňa

Zmyslové hry
Slovná zásoba a jazykolami

3

Osvojiť si techniku
loptových hier

Získať dostatočnú
slovnú zásobu

3

15

Výchovná hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

JANUÁR

Pracovno – technická
činnosť
(PTČ)

Obsah/téma/

Kľúč.

Výkonové štandardy
Typ činnosti

Cieľové zameranie

Metódy/formy
/

Cieľový výstup-výchovný
cieľ

Kultúrne a nekultúrne
prejavy správania

Rozprávanie
zážitkov z prázdnin

Rozhovor

Prijať čaro novoročných
pianí

Pestovať pozitívnu
klímu v oddelení
Hádanie obrátených
slov
Zapojiť fantáziu do
rozhovoru

Vedieť správne
stolovať
Záujem o
vedomosti
Vyjadriť svoje sny

Varenie čaju

Vedieť vytvoriť príjemnú
atmosféru
Rozvíjať logické myslenie

Rozprávanie

Vyjadriť svoje pocity a
túžby

Vnímať farebnosť
okolo nás
Rozvíjať tvorivé
cítenie

vodové farby,
fúkacie fixi
Pretláčanie
farieb

Rozvíjať estetické cítenie a
vnímanie
Rozvíjať tvorivosť u detí

Novoročné želanie

1
1

6

Priebežná

1

3

Rozprávame o zime pri bylinkovom
čaji
Logické hry

1

2

Moja dovolenka snov

Priebežná

1

4

Ohňostroj farieb

Príležitostná

Rozfúkavanie farieb

1

4

Čo to bude? – VV

Príležitostná

Prehlbovať vzťah k
estetike

1

4

Ovocné pexeso + Práce
z odpadového materiálu

Priebežná

Vedieť využiť
odpadový materiál

Využitie
manuálnych
zručností

Výtvarná
práca

Zhotoviť netrad. výrobok

4

Priebežná

1
1

Po sladkostiach vitamíny – mrkvovo
jablčný šalát

Stolovanie pri
rozprávke

Dbať na správnu
životosprávu

strúhanie,
čistenie

Rozvíjať praktické
zručnosti pre život

1

Farebné chutí

Priebežná

Využiť farebnosť
potravín

Vytvárať farebné
keksíky

Strúhanie
čistenie

Rozvíjať praktické
zručnosti pre život

1

5

Paralympiada

Príležitostná

Zdolávať prekážky
s handykapom

Rozvíjať vytrvalosť Hry
a zručnosť detí

Zdolávať ťažie prekážky v
živote

6

Vlastnosti snehu a ľadu

Príležitostná

Rozprávanie o lavíne,
srieni, krupovci

Rozmrazovanie
Pokusy
a rozpúšťanie snehu

Chrániť si svoje zdravie.

6

Farba v prírode

Priebežná

Hľadať najfarebnejšie
zvieratá na svete

Rozvíjať slovnú
zásobu

Rozhovor

Pozorovať krásu prírody.

Príležitostná

6

Eko test

Priebežná

Rozvoj predstavivosti

Rozvoj fantázie

Hra, test

Vyskúšať si vedomosti z
prírody

Priebežná

1
1

Spolu
hodín

komp.

1
Prírododovedno –
environmentálna činnosť
(PEČ)

Pedag.stratégie

5

Spoločensko – vedná
činnosť

Esteticko – výchovná
činnosť
(EVČ)

Obsahové štandardy

Hry

4

3

3

3

Zdravotné cvičenia

Priebežná

Rozvíjať vzťah
k pohybu pri hudbe

Ohľaduplnosť voči
spolužiakom.

6

Hry detí na snehu – tiefanie
snehovou guľou na cieľ

Priebežná

Otužovať deti

Správne oblečenie v Pohybové hry
zime

Vedieť sa zahrať
pohybovú hru

5

Dopravný testík

Priebežná

Utvrdzovať dopravné
vedomosti

Rozvoj logického
myslenia

Test

Preukázať svoje
vedomosti

Pravidelná

Rozvíjať autonómnosť Správne držanie
v príprave na vyuč.
tela

Individuálny
prístup

Vedieť samostatne
vypracovať úlohu

1 3

Telovýchovná
a športová činnosť
(TŠČ)

1
1

JANUÁR

9 1

Vzdelávacia
činnosť

Písanie domácich úloh

Cvičenie v
telocvični

Relaxovať pohybom

2 1

Doplňovačky

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Aktivovať k
súťaživosti

Riešenie nových
úloh

Vedieť vyriešiť
problémovú úlohu

1 1

Didaktické hry - Sj

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Pestovať vzťah
k rodnému jazyku

Súťaž a
povzbudenie

Osvojiť si techniku
učenia sa

1

Didaktické hry - M

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Rozvíjať matemat.
predstavy

Súťaž a
povzbudenie

Osvojiť si techniku
učenia sa

1

Čitateľská dielňa

Priebežná

Rozvíjať efektívne
spôsoby učenia sa

Rozvoj fantázie a
predstavivosti

Motivácia a
povzbudenie

Vedieť čítať s
porozumením

1

Zmyslové hry

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Zdokonaľovať
zmyslové vnímanie

Tréning

Získať zmyslové
zručnosti

1

Slovná zásoba a jazykolami

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Pestovať vzťah k Sj Tréning
Súťaž

1
1

1
2

Získať dostatočnú
slovnú zásobu

3

17

Výchovná hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

FEBRUÁR

FEBRUÁR

Pracovno – technická
činnosť
(PTČ)

Obsah/téma/

Kľúč.

Výkonové štandardy
Typ činnosti

Pedag. stratégie

Cieľové zameranie

Metódy/formy
/

Cieľový výstup -výchovný
cieľ

Cirkus

Príležitostná

Správanie v cirkuse

Život v cirkuse

1
1

Cielený
rozhovor

Spoznávať život na
kolesách

1

Valentín

Príležitostná

Prejaviť svoj pocit

Rozhovor

Prejaviť lásku kamarátovi.

1

6

Fašiangy

Priebežná

Rozlíšiť pojem
kamarátstvo a láska
Vlastný prínos
k udržaniu tradícií

Prezentácia

Vážiť si a rešpektovať
tradície

1

1

Nácvik piesne - detskej

Príležitostná

Rozvoj talentu u detí.

Brainstorning

1

4

Srdiečko na dlani - VV

Príležitostná

Rozvíjať estetické
cítenie

Využiť Orfové
nástroje
Pestovať jemnú
motoriku

1

1

Hudobná pieseň – Fašiangy Turíce

Priebežná

Rozvíjať hudobné
myslenie

Rozvíjať rytmus

Použiť orfové
nástroje

Nácvik piesne s
doprovodom

1

4

Náhrdelník z Haway

Príležitostná

Použiť rôznosť farieb. Rozvíjať tvorivosť

Tvorivá dielňa

1

4

Opica – spoločná práca

Príležitostná

Rozvíjať zručnosti u
detí

Rozvíjať tvorivosť

Tvorivé dielne

Vytvoriť jednoduchý
náhrdelník
Rozvíjať spoluprácu v
skupine

1

4

Srdiečko mánia

Príležitostná

Rozvíjanie zručnosti
u detí

Rozvíjať tvorivosť

Rozvíjanie trpezlivosti

1

4

Fašiangové strašidlo

Vystrihovanie
a zliepanie
reťazí
Zliepanie do
tvaru

1

1

Teplotné pásma našej zemegule

Zorientovať sa na mape.

3

Kde žijú?

Priebežná

Výklad,
rozhovor
Pozeranie
DVD

3

On + Ona

Priebežná

Priraďovanie

Rozvíjať prirodzené
správanie

7

Fašiangové zvery

Prírodovedno –
environmentálna činnosť 1
(PEČ)
1
1

Spolu
hodín

komp.

6

Spoločensko – vedná
činnosť
(SVČ)

Esteticko – výchovná
činnosť
(EVČ)

Obsahové štandardy

Priebežná
Príležitostná

Priebežná

Udržať ľudové
tradície

Dbať na postupnosť
Rozvíjanie jemnej
práce a čistotu pri nej. motoriky
Rozvíjať získané
poznatky.
Poznávanie zvierat

Vymyslieť príbeh

Rozvíjať logické
myslenie

Správne
pomenovať pár
zvierat
Pátranie po
tradíciách

Správne držanie tela

Základné princípy
ochrany prostr.

Zvládnuť zaspievať
jednoduchú pieseň
Maľovanie
Používať netradičné
slaným cestom techniky

Prirovnávanie

3

3

4
Vytvoriť malé dielo.

Poznávať zvieratá nežijúce
u nás.

Poznávať a pátrať po
tradíciách

4

1

7

Napodobňovanie zvukov zvierat

Príležitostná

Rozpoznať zvieratá
podľa hlasu

Formou hry priradiť Hra
hlas k zvieraťu

Vedieť napodobniť
zvuky zvierat

1
Telovýchovná a športová
činnosť
1
(TŠČ)

7

Traf srdce

Príležitostná

Pestovať správnu
techniku hodu

Súťaživosť

Streľba na kôš

Reálne odhadnúť svoje
schopnosti

7

Balonomácia . súťaž s balónmi

Príležitostná

Rozvíjať obratnosť
u detí.

Spĺňať disciplíny

Súťaž

Formovať spoluprácu
vo dvojici

Rozvíjať autonómnosť Správne držanie
v príprave na vyuč.
tela

Individuálny
prístup

Vedieť samostatne
vypracovať úlohu

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Aktivovať k
súťaživosti

Riešenie nových
úloh

Vedieť vyriešiť
problémovú úlohu

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Pestovať vzťah
k rodnému jazyku

Súťaž a
povzbudenie

Osvojiť si techniku
učenia sa

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Rozvíjať
matematické predo.

Súťaž a
povzbudenie

Osvojiť si techniku
učenia sa

Pravidelná

Rozvíjať efektívne
spôsoby učenia sa

Rozvoj fantázie a
predstavivosti

Motivácia a
povzbudenie

Vedieť čítať s
porozumením

Priebežná

Viesť deti k práci c
PC

Záujem o
vedomosti

Práca
s enciklop,PC

Získať nové poznatky a
informácie

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Zdokonaľovať
zmyslové vnímanie

Tréning

Získať zmyslové
zručnosti

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Pestovať vzťah k Sj Tréning
Súťaž

1
10

FEBRUÁR

1 1
1 1
1
Vzdelávacia
činnosť

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Písanie domácich úloh

Pravidelná

Doplňovačky
Didaktické hry - Sj
Didaktické hry - M
Čitateľská dielňa
Získavať nové poznatky a
informácie
Zmyslové hry
Slovná zásoba a jazykolami

Získať dostatočnú
slovnú zásobu

3

17

Výchovná hodina

Mesiac

Tématická oblasť
výchovy

Obsahové štandardy

MAREC

Cieľové zameranie

Metódy,
formy

Cieľový výstup-výchovný
cieľ
vedieť vybrať si správnu
knihu

priebežná

nadobudnúť
vzťah ku knihe

riadený
rozhovor

1

7
2

využiť efektívne
voľný čas

Rozprávka - vznik

Priebežná

Funkcie rozprávky

1

1

Jar - znaky

Priebežná

Prvý jarný deň

Moja
najobľúbenejšia
Pozorovať zmeny

DVD,
Obhájiť a vyjadriť si svoj
čítanie,internet názor
Pozorovanie
Poznať základné znaky jari

priebežná

prijímať nové
poznatky

rozvíjať
talent

pozorovanie

vnímať krásu v bežnom
živote

príležitostná

realizovať prac.
činnosti

rozvíjať zákl.
manuál.zručn.

indiv.
prístup

dokončiť
prácu

Priebežná

Rozdelenie úloh

Striedanie rolí

Dramatizácia
deja

Rozvíjať komunikatívnosť
a slovnú zásobu

2

4

4
2

1
7
1
4
1

Pracovno – technická
činnosť
(PTČ)

Pedag.stratégie

Marec –mesiac knihy

2
Esteticko – výchovná
činnosť
(EVČ)

Typ činnosti

Spolu
hodín

komp.

1

Spoločensko – vedná
činnosť
(SVČ)

Obsah/téma/

Kľúč.

Výkonové štandardy

Jarné kvety
Zhotovenie leporela,
zhotovenie výstavky kníh
Na rozprávku - dramatizácia
Čížiček-čížiček hra so spevom HV

priebežná

tráviť zmyslupl.
voľný čas

rozvíjať zákl.
vzťahu k umen.

nácvik

hrať sa hry
so spevom

priebežná

vytrvalosť dokončiť prácu

podnecovať k
tvor. mysleniu

vtláčenie
kamienkov

tvoriť z rôznych
materiálov

Jarné slnko VV

4

Priebežná

1
1

A je to hotovo – dokončenie
leporela

realizovať prac.
činnosti

rozvíjať zákl.
manuál.zručn.

indiv.
prístup

dokončiť
prácu

4

Janko či Marienka?

Príležitostná

Výroba prstových
maňušiek

Rozvíjať fantáziu

skupinová
práca

Dbať na presnosť práce

1

4

Jarné upratovanie – deľba práce

Priebežná

Dbať na poriadok

Upratať družinu

Upratovanie,
umývanie

Získavať zručnosti
potrebné pre život

1

4

Jarné aranžovanie

Príležitostná

Rozvíjať základné
manuálne zručnosti

aranžovanie

Pestovať svoju vytrvalosť

Realizovať pracovnú
činnosť

4

4

4

Prírodovednoenvironmentálna
činnosť
(PEČ)

1

1

Kniha a príroda

Priebežná

1

7

Zje ťa vlk? Lieta kôň?

Priebežná

1

7

Pozorovanie prírody

Priebežná

7
7

1
7
1
7
1
7

MAREC

12
2

5

1

1

Poznať encyklopédie

Hra

Rozlišovať realitu od
fantázie

Pozorovanie zvierat a
hmyzu

Uvedomiť si krásu
prírody

Vychádzka

vytvárať pozitívny vzťah k
prírode

hľadať krásu
okolo seba

poznať jednotl.
druhy kvetov

vychádzka

rozvíjať záujmy
v indiv.činnosti

rozšíriť obzor
poznania

beseda

vedieť sa orientovať
v novom prostredí

pravidelná

rozvíjať svoje
nadanie

rozvíjať pohotovosť

práca
v skupine

zdokonaliť zručnosť
hry s loptou

priebežná

posilňovať svoje
slabšie stránky

rozvíjať šport.
talent a schopn.

preskok
švihadla

rozvíjať
pohyblivosť

priebežná

rozlišovať vhodné ponuky ku hre

rozvíjať schopnosť relaxovať

skupinová
práca

orientovať sa
v priestore

vhodne využiť
voľný čas

pochopiť význ.
pravid.pohybu

tréning

schopnosťť pravid.
pohybu

orientovať sa v
rozvíjať efekt.
humánnych hodnotách spôsoby učenia

individuálny
prístup

poznávať efekt.
spôsoby učenia

pravidelná

motivovat k rieš.
nových úloh

rozvíjať slovnú
zásobu

skupinová
práca

riešiť nové, neznáme úlohy

príležitostná

motivovať
k vedom.súťaž.

rozvíjať získané vedomosti

individuálny
prístup

zúčastniť sa vedom. súťaží

pravidelná

motivovať k rieš.
nových úloh

upevňovať znalosti z matem.

individuálny
prístup

riešiť nové, neznáme úlohy

príležitostná

motivovať k rieš.
nových úloh

schopnosť hľadať riešenie

individuálny
prístup

byť otvorený získavať nové poznatky

príležitostná

riešiť nové, ne –
známe úlohy

rozvíjať získané poznatky

individuálny
prístup

byť otvorený získavať nové poznatky

príležitostná

riešiť nové, ne -známe vytvárať kladný
úlohy
vzťah k práci

individuálny
prístup

rozvíjať získané
poznatky

príležitostná

Arabelin prsťeň – vykúzliť športové
hry
Cvičenia so švihadlom
Pohybová hra –
Tlieskaná

príležitostná
Vybíjaná v kruhu
Čítanie slov. ľudových
povestí

príležitostná

Did. hry - SJ

Vzdelávacia
činnosť

1
1
1
1
1

.

Pozorovanie

Prvé jarné kvety
Návšteva knižnice

1

Spoznať knihy o
prírode
Poznať zvieratá z
rozprávok

priebežná

1
6

Telovýchovna a športová
činnosť
(TŠČ)

Prejaviť lásku k
prírode
Pozorovanie zvierat
v bežnom živote

1
1
1
1
1

Kvízy

Did.hry - M
Doplňovačky
Tajničky

Eko - hry

4

uvedomiť si
krásy prírody

4

20

Výchovná hodina

Mesiac

Tématická oblasť
výchovy

Obsahové štandardy

1
1

5

1

5

Veľkonočné zvyky,
tradície

priebežná

Pedag.stratégie

Cieľové zameranie

Metódy/formy
/

Cieľový výstup-výchovný
cieľ

rozprávanie

poznať kultúrne
návyky

motivovať k prezent.kult.prejav.

kultivovať kultúru regiónu
pochopiť zákl.
princ. ochr. ŽP
Dodržiavať ľudské
pravidlá

individuálny prístup
Rozhovor

chrániť prírodu okolo seba
Rozpoznať rozdiel medzi
pojmami.

Príležitostná

viesť deti k ochrane
ŽP
Ohľaduplnosť
k zdravotne
postihnutým
Zaujímavosti z okolia

Vedomosti a
zručnosti

test - súťaž

Utvrdzovať vedomosti

Príležitostná

Tímová práca

Použiť doprovod

nácvik piesne

Nácvik piesne s
doprovodom

Priebežná

Oceniť úspech

Prijať prehru

Skupinová
práca

Dbať na dodržiavanie
pravidiel

recitácia

Nacvičiť báseň
a prezentovať ju.

príležitostná
Deň Zeme
Priebežná
Rasista?

1

APRÍL

Typ činnosti

1

Bystré hlavičky

6

Šibi riby - HV

6

Spoločné hry v triede

1
Esteticko výchovnú
činnosť
(EVČ)

1
1
1

Pracovno technickú
činnosť
(PEČ)

1
1

6
4

Strom – nácvik básne Krista
Bendová

Príležitostná

Pozitívny vzťah k
umeniu

Pozitívny vzťah k
literatúre

príležitostná

motivovať k vytv.
kult.prostredia

niesť zodpoved.
za vykon.prácu

motivácia

Dodržiavať hygienu

Výroba pomazánky

pomazánka

kultivovať vytrvalosti
detí

rozvíjať zákl.
manuál.zručn.

vysvetlenie

Vzťah k umeniu

Stvárniť svoj postoj kresba

Veľkonočná výzdoba
Príležitostná
Čo s vajíčkami?
priebežná

1
4
1

Spolu
hodín

komp.

6

Spoločensko – vedná
činnosť
(SVČ)

Obsah/téma/

Kľúč.

Výkonové štandardy

Čaro odpadu – zhotovenie
predmetov
Priebežná

5
Ja nie som rasista

4

3

plánovať a hodnotiť
svoju prácu
Rozvíjať praktické
zručnosti pre život
kultivovať svoju
trpezlivosť
Vyjadriť svoj názor

4

priebežná

Prírodovednoenvironmentálna
činnosť
(PEČ)

1

6

hľadať krásu v
každoden. živote

objavovať ť krású v bežn.živ.

kreslenie

vnímať krásu v bežnom
živote

hľadať krásu v
každoden .živote

diskutovať ako sa
pohyb.zvier.

maľba

určiť dom. zvier.
podľa znakov

Príležitostná

Čím sa zaoberajú

Pravidlá a
porušovanie

priebežná

hľadať krásu v
každoden.žvivote

rozvíjať a kultiv. vnímanie

maľba

tráviť zmyslupl.
voľný čas

rozvíjať schop.
relaxovať poh.

aktivácia

relaxovať pravid.
pohybom

rozvíjať záujmy
v skup. činnosti

rozvíjať šport.
talent

motivácia

schopnosť pravid.
pohybu

rozvíjať svoje
nadanie

rozvíjať schop.
relaxovať

vysvetlenie

relaxovať pravid.
pohybom

pravidelná
.

utvrdzovať získané
vedom.

získavať vzťah
k celoživ.vzdel.

tréning

poznávať efektív.
spôsoby učenia

priebežná

vzbudiť záujem o
nové informácie

pracovať s in –
form. zdrojmi

aktivizácia

byť otvorený získavať informácie

motivovat k rieš.
nových úloh

rozvíjať slovnú
zásobu

skupinová
práca

riešiť nové, neznáme úlohy

príležitostná

samostatne pozor.
a vyvodz.závery

vymenovať úrazy a
chor.

riadený
rozhovor

poznaťrozdielúraz-choroba

pravidelná

motivovať k rieš.
nových úloh

upevňovať znalosti z matem.

individuálny
prístup

riešiť nové, neznáme úlohy

príležitostná

motivovať k rieš.
nových úloh

schopnosť hľadať riešenie

individuálny
prístup

byť otvorený získavať nové poznatky

príležitostná

riešiť nové, ne –
známe úlohy

rozvíjať získané poznatky

individuálny
prístup

byť otvorený získavať nové poznatky

Mláďatá
priebežná

1

6

Na gazdovom dvore
Greenpeace – kto to je

3
1
1

6

Kvietok
pravidelná

1
Telovýchovná a športová
činnosť
(TŠČ)

Naháňačky

7
7

1
7
1

10

1

1

pravidelná
Pohybové hry

Vypracovanie domácich
úloh
Apríl –mesiac bezpečnosti

APRÍL

1

pravidelná
Loptové hry

priebežná

Vzdelávacia
činnosť

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Did. hry - SJ
Úraz - choroba

Did.hry - M
Doplňovačky
Tajničky

internet

Zistiť ako chrániť
prírodu

3

rozvíjať svoj talent a
špecif. schopnosti

3

16

Výchovná hodina

Mesiac

Tématická oblasť
výchovy

Obsahové štandardy
Kľúč.

MÁJ

Esteticko - výchovná
činnosť
(EVČ)
Pracovno – technická
činnosť
(PTČ)

Typ činnosti

Pedag. stratégie

Cieľové zameranie

Metódy/formy
/

Cieľový výstup-výchovný
cieľ

prejaviť úctu
rodičom

viesť k výchove
pozorn.blízkym

riadený
rozhovor

nezabúdať na prejavy úcty

Priebežná

Ako a čím nám slúžia

Tyranie zvierat

Poznať práva zvierať

Priebežná

Dopravná výchova

Priebežná

Občianska výchova

Vypočuť si názor
iných
Názor iných

riadený
rozhovor
prezentácia
rozhovor
rozhovor a
prezentácia

Rozvíjať logické
myslenie

Rozvíjať jemnú
motoriku

modelovanie, Rozvíjať spoluprácu detí
spoločná práca

rozvíjať manuálne
zručnosti

rozvíjať jemnú
motoriku

individuálny
prístup

kultivovať svoju
trpezlivosť

Radosť z pohybu

Rozvíjať vzťah
k umeniu a hudbe

nácvik piesne

Spojiť spev s pohybom

príležitostná
Deň matiek

1
1

1

2

1,5

1

5

1

4

Úžitok domácich zvierat
Dopravné prostriedky
Deň detí – deti celého sveta, spojme
sa !
Naša farma - VV

1

4

Koláž- dopr. prostriedky

príležitostná
záujmová

Poznať všetky druhy
dopravy ľudí
Poznať svoje práva

2

Keď si šťastný - HV

1

Svet patrí nám – kreslenie

Príležitostná

Rozvíjať fantáziu detí

1
1

Rozvíjať jemnú
motoriku

farebné kriedy
kresba

Skrášliť školský dvor
kresbami.

3

Kvet na dlani – darček pre mamu

Príležitostná

Rozvíjať tvorivosť

Jemná motorika

vystrihovanie
lepenie

Darovať darček pre mamu

1

5

Príležitostná

Rozvíjať vzťah
k zvieratám

Spolupráca u detí

Rozvíjať základy manuálne
práce

Príležitostná

Rozvíjať tvorivosť
detí

Spolupráca

práca
s kartónom,
strihanie
rôzny materiál

Príležitostná

Rozvoj tvorivosti

Spolupráca detí

výroba ,
individuálna
práca

Vyrobiť rozprávkovú
postavičku

1

Spolu
hodín

komp.

5

Spoločensko – vedná
činnosť

Obsah/téma/

Výkonové štandardy

1

5

1

4

Hospodársky dvor – pre zvieratká

Raketa do vesmíru
Moja bábika

Získať základné zručnosti
pre život

4

3

5

1
Prírodovedno –
environmentálna
činnosť
(PEČ)

1
5
1
1
1
1
1
1

1

1
Telovýchovná a športová
činnosť (TŠČ)

7

1
1
7
1
1

MÁJ

1
2
1

2

test

Kontrolovať zručnosti
a vedomosti.

Príležitostná

Ochrana prostredia

Radosť z darčeka

rozhovor,
ukážka

Prejaviť úctu k rodičom
darčekom

Príležitostná

Pomenovanie zvierat
a ich mláďat

Logické myslenie

DVD, pracovný
list

Správne priradiť mláďa k
zvieraťu

Priebežná

Ako škodia svetu

Komunikácia

Prezentácia

Získať vedomosť o
problematike

Priebežná

Poznať svoje okolie

Ochrana prírody

Vychádzka

Pozorovať liečivé
rastliny v okolí školy

pravidelná

rozvíjať svoje
nadanie

rozvíjať schopnosť relaxovať

vysvetlenie

relaxovať pravidelným pohybom

rozvíjať športový
talent

rozvíjať obratnosť,zručnosť

tréning

zdokonaľ.zručnosť
hry s loptou

pravidelná

rozvíjať záujmy
v skup.činnosti

rozvíjať obratnosť

metóda
cvičenia

relaxovať pravidelným pohybom

pravidelná

rozvíjať schopn.
pracovať v kolekt.

dodržiavať pravidlá hry

povzbudenie

relaxovať pravidelným pohybom

pravidelná

utvrdzovať získané
vedom.

získavať vzťah
k celoživ.vzdel.

tréning

poznávať efektív.
spôsoby učenia

pravidelná

motivovať k rieš.
nových úloh

upevňovať znalosti z matem.

individuálny
prístup

riešiť nové, neznáme úlohy

príležitostná

motivovať k rieš.
nových úloh

schopnosť hľadať riešenie

individuálny
prístup

byť otvorený získavať nové poznatky

pravidelná

motivovat k rieš.
nových úloh

rozvíjať slovnú
zásobu

skupinová
práca

riešiť nové, neznáme úlohy

príležitostná

riešiť nové, ne –
známe úlohy

rozvíjať získané poznatky

individuálny
prístup

byť otvorený získavať nové poznatky

priebežná

rozvíjať zákl. emocion. intelig.

rozvíjať efekt.
spôsoby učenia

beseda

rešpektovať práva
iných

dokázať
počúvať,hovoriť a
riešiť hádanky

zoznámiť sa
s rytmom reči

prezentácia

učiť sa kráse a melódii
mater.jazyka

Čije je to malé mláďa?
Škodlivé výfuky

Máme ich pod nosom

Pohybové hry - súťaže
pravidelná

Švihadlá a skákacia guma
Kolektívne hry
Vypracovanie domácich
úloh

2

1

Správne držanie
tela

Hry s loptou

7

Vzdelávacia
činnosť

Rozvíjať záujem
o vedecké veci

Krása kvetov – čo pestuje mama?

7

12

Príležitostná
Čo si pamätám z vlastivedy?

1
1

1

3

1

1

Did.hry - M
Doplňovačky

Did. hry - SJ
Tajničky
Správanie v dopr. prostried.
príležitostná
Hádanky, ,pranostiky, pore kadlá

5

4

21

Výchovná hodina

Mesiac

Tématikcá oblasť
výchovy

Obsahové štandardy
Obsah/téma/

Kľúč.

Výkonové štandardy
Typ činnosti

Pedag.stratégie

Cieľové zameranie

Metódy/formy/

Príležitostná

Prirovnať
neobľúbených žiakov
k svetu hmyzu
Všetkého veľa škodí

riešenie konfliktov

cielený rozhovor Rozlišovať dodržiavanie
a porušovanie ľuds. práv

Ochranné
prostriedky s UV
rozvíjať základy sebehodnot.
Sebahodnotenie

rozhovor,
ukážka

kultivovať svoju
trpezlivosť

vedieť vybrať
mater.pre prácu

individuál.
prístup

dokončiť prácu

rozvíjať schopn.
pracovať v tíme

rozvíjať športový talent

súťaživá
forma

vedieť prijímať
prehru

rozvíjať zručnosť
pre prakt.život

získavať zručn.
pre prak.život

motivácia

ovládať zručnosi pre
praktický život

priebežná

plniť si
povinnosti

mať osobnú zodp.
za prácu

tímová
práca

Rozumieť významu
osobn.zodp.za prácu

pravidelná

orientovať sa v
možn.trávenia VČ
hľadať krásu v
každoden.živote

poznať zdravý
životný štýl
rozvíjať zákl.
tvoriv. schopn.

individuál.
prístup
kresba
pastelom

uvedomiťsi princípy
zdrav.životn. štýlu
vnímať krásu v
bežnom živote

Odkladanie hračiek

Triedenie

spoločná práca

Rozvíjať praktické
zručnosti

komp.

Ži a nechaj žiť !

1
Pozor na slniečko

1

Spoločensko – vedná
činnosť

1

2

Priebežná
priebežná

Super dievča, super chlapec
príležitostná

1
Ako bolo?

1

Lienka -zhotovenie

Esteticko – výchovná
činnosť
(EVČ)

1
1

JÚN

priebežná

4
7

Súťaže v záhrade

priebežná
príležitostná

4
Kutil s. r.o.

Pracovno – technická
činnosť
(PTČ)

2

4

1

7

6

6

priebežná
Bezpečnosť cez prázdniny
Žijeme v mieri!

priebežná
príležitostná

1

prezentácia
dotazník,
rozhovor

Všetko má svoje miesto

1
1

Rozkvitnuá lúka
Príležitostná

7
1

Prírodovednoenvironmentálna
činnosť
(PEČ)

Voľný pobyt v prírode
priebežná

1
1

Úprava priestorov , hier
ŠKD

vytvárať podm.
pre prezentáciu
zhodnotenie
školského roka

6

Kresba na asfalt

pozorovať samost
a vyvodz. závery

pochopiť bezp.
správania sa

riadený
rozhovor

orientovať sa v
humanist.hodn.

rozvíjať tvorivú sebarealiz.

maľba

realizovať tvorivú dieľňu

rozvíjať predst.,
fantáziu

farebné kriedy

Cieľový výstupvýchovný
cieľ

Spolu
hodín

Chrániť svoje zdravie
vyjadriť a obhájiť
svoj názor
Vedieť prijať kritiku

4

5

3

rozlíšiť bezp. a nebezpeč. správanie sa
prejaviť pozitívny
vzťah k umeniu
byť otvorený k tvorivej činnosti

4

1
1
7

Vedieť sa zabaviviť

Prijať prehru

hra a súťaže

Príležitostná

Radosť z pohybu

Poznať dravý
zdravotný štýl

súťaže

Upevňovať vzťahy so
spolužiakmi

Priebežná

Radosť z pohybu

Prijať prehru

Vybíjaná, futbal

Rozvíjať vytrvalostné
zručnosti

Príležitosná

Súťaže na miestnom ihrisku

1
Telovýchovna a športová
činnosť
(TŠČ)

Rozlúčka so štvrtákmi

Urobiť spolužiakom
radosť a poďakovať sa
im

7

Pohybové hry na školskom dvore

7

Naháňačky

Príležitostná

Radosť z pohybu

Oceniť úspech
iného

Hra

Vytrvať!

5

Hurá prázdniny

príležitostná

Vysvedčenie

Rozlúčka

Poďakovanie

Poďakovanie učiteľom

utvrdzovať získané
vedom.

získavať vzťah
k celoživ.vzdel.

tréning

poznávať efektív.
spôsoby učenia

pravidelná

motivovat k rieš.
nových úloh

rozvíjať slovnú
zásobu

skupinová
práca

riešiť nové, neznáme úlohy

pravidelná

motivovať k rieš.
nových úloh

upevňovať znalosti z matem.

individuálny
prístup

riešiť nové, neznáme úlohy

príležitostná

motivovať k rieš.
nových úloh

schopnosť hľadať riešenie

individuálny
prístup

byť otvorený získavať nové poznatky

príležitostná

riešiť nové, ne –
známe úlohy

rozvíjať získané poznatky

individuálny
prístup

byť otvorený získavať nové poznatky

príležitostná

posilňovať slabé
stránky

rozvíjať získané vedomosti

individuál.
prístup

vedieť sa bezpečne
pohy. na cestách

príležitostná

dokázať
počúvať,hovoriť a
riešiť hádanky

zoznámiť sa
s rytmom reči

prezentácia

učiť sa kráse a melódii
mater.jazyka

chrániťs voje
zdravie

uvedomiťsi zodpovedn.za správ

vysvetlenie

správaťsa bezpečne cez prázdniny

1
1

5

1
12

1

Vypracovanie domácich
úloh

1
1

Did. hry - SJ

1

Did.hry - M

JÚN

1
Vzdelávacia
činnosť

2
2
1
1

1
1
7
1

pravidelná

Doplňovačky
Tajničky
Hry s dopr. tématikou
Hádanky, ,pranostiky, pore kadlá
príležitostná

1

5

Vráťme sa zdraví !

Číselník kľúčových kompetencií:
1. Kompetencie k učeniu
2. Komunikačné kompetencie
3. Sociálne kompetencie
4. Pracovné kompetencie
5. Občianske kompetencie
6. Kultúrne kompetencie
7. Kompetencie k využívaniu voľného času
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