Mesačné plány ŠKD
šk. rok 2020/21

SEPTEMBER

Spoločensko – vedná
činnosť

Výchovná
hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

Kľúč.

Obsah/téma/

Výkonové štandardy
Typ činnosti

Cieľové zameranie

Metódy/formy/

vytvárať
prosociálnu
spoločnosť detí
Spoznať
a predstaviť svojho
kamaráta
Napísať alebo
povedať príbeh
Naučiť alebo
zopakovať si

zážitková metóda

komp.

Cieľový výstupvýchovný
cieľ
Vedieť sa predstaviť
prezentovať

Zoznámenie sa s prvákmi, zoznámiť
prvákov s režimom v ŠKD

priebežná

formovať u detí
hodnotové orientácie

Spoznaj seba a svojho kamaráta

pravidelná

práca v skupine

priebežná

formovať
emocionálnu
inteligenciu
Viesť deti
k tvorivému mysleniu
Použiť doterajšie
vedomosti z
vyučovania
viesť deti k tvorivému vnímať tvary
mysleniu

Vlastná práca

rozvíjať presnosť, začať
a dokončiť prácu

3
3

1

6

1

6

Ako si trávil prázdniny v našej
dedinke
Z čoho sa skladá počítač

4

Papierové tkanie

priebežná

4

Práca s farebným papierom

priebežná

Rozvíjať u detí
schopnosť pracovať

Rozvíjať jemnú
motoriku

Strihanie, lepenie

Vyrobiť výrobok

4

Loďka

priebežná

Rozvíjať u detí
schopnosť pracovať

Rozvíjať jemnú
motoriku

Vlastný výrobok

Začať a dokončiť prácu

7

Hry vonku s loptou

priebežná

1
1

Uvoľniť sa pri cvičení Rozvíjať hrubú
motoriku rel. cvič.

Motivácia,
povzbudenie

Relaxovať pravidelným
pohybom

7

Vychádzka – bezpečná cesta v okolí
školy

priebežná

Viesť deti
k fyzickému pohybu

Rozvíjať hrubú
motoriku

Pohybové hry

1

7

Poznávanie pravidiel pri
pohybových hrách na ihrisku

priebežná

Viesť deti
k fyzickému pohybu

Rozvíjať hrubú
motoriku

Pohybové hry

1

7

Pohybové hry na ihrisku

priebežná

Rozvíjať schopnosť
pracovať v tíme

Rozvíjať obratnosť

Práca v skupine

Podporovať deti
k fyzickej aktivite pri
hrách
Podporovať deti
k fyzickej aktivite pri
hrách
Relaxovať pravidelným
pohybom

4

Ako sme prežili prázdniny –
spomienka na leto

priebežná

Viesť deti
k tvorivému mysleniu

vnímať tvary

Maľba

rozvíjať základy
technických zručností

4

Hádaj čo je tam – vnímaj tvary

priebežná

Viesť deti
k tvorivému mysleniu

Vnímať tvary

maľba

Byť otvorený tvorivej
činnosti

priebežná

1
1

Telovýchovná
činnosť

Pedag.stratégie

1
1

1
Pracovno – technická
činnosť

Obsahové štandardy

1
1

Vlastná práca
rozhovor

Odhadnúť dobré
vlastnosti a charakter
kamaráta
Vystúpiť s príbehom
pred kamarátmi
Využiť vedomosti v
praxi

Spolu
hodín

4

3

4

Esteticko – výchovná
činnosť

4

Doprava

priebežná

Použiť vedomosti
z reálneho života

Rozvíjať
predstavivosť

Maľba, kresba

4

Pretláčanie listov

priebežná

Viesť deti
k tvorivému mysleniu

Vnímať tvary

Motivácia, Kresba Rozvoj základov
technických zručností

Jeseň v prírode

priebežná

poznať základné
princípy ochrany ŽP

sledovať zmeny
v prírode počas
roka

vychádzka

uvedomovať si krásy
prírody a jej význam

Orientácia v kalendári

priebežná

Pestovať kladný vzťah Sledovať zmeny
k prírode
v prírode počas
roka
Vedieť čo žije a rastie Poznať živočíchy
v našom okolí
a rastliny v okolí

Ukážka,
motivácia

Uplatňovať vedomosti z
vyučovania

rozhovor, beseda

Uvedomiť si dôležitosť
prírody

Aktivácia,
tréning, vedieť
relaxovať
individuálny
prístup

Priradiť zvuk
k príslušnému zvieraťu

1
1
1 1

Prírodovednoenvironmentálna
činnosť

4
1
1

Poznávanie zvierat a rastlín v
regióne

priebežná

1

Relaxačné cvičenie

pravidelná

Naučiť deti relaxovať

1

Vypracovanie domácich úloh

pravidelná

10
1 1

nadväzovať na získané tréning
vedomosti z vyuč.

Did. hry - SJ

pravidelná

rozvíjať získané
poznatky

rozvíjať slovnú
zásobu

skupinová práca

cvičiť postreh, podporovať tvorivé myslenie

1 1

Doplňovačky

pravidelná

schopnosť hľadať
riešenie

rozvíjať získané
poznatky

individuálny
prístup

Podporovať tvorivé
myslenie

1

Tajničky

pravidelná

čítať s porozumením

rozvíjať slovnú
zásobu

individuálny
prístup

tvoriť slová po hláskach

1

Did. hry - M
pravidelná

cvičiť pozornosť a
pamäť

upevňovať znalosti
z matematiky

individuálny
prístup

upevňovať učivo
zábavnou formou

1

Režim dňa

1

Vzdelávacia
činnosť

Nakresliť skutočnú
križovatku

1
1

4

4

samostatne písať
úlohy

14

OKTÓBER

Spoločensko – vedná
činnosť

Výchovná
hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

Kľúč.

Obsah/téma/

Výkonové štandardy
Typ činnosti

Cieľové zameranie

Metódy/formy
/

Cieľový výstup - výchovný Spolu
cieľ
hodín

komp.

Jesenné zvyky na Slovensku

priebežná

1
1

Udržať ľudové
tradície

Vedieť sa zahrať
ľudovú hru

Ľudové hry a
riekanky

Poznať zvyky a tradície na
Slovensku

5

príležitostná

1

1

Október – mesiac úcty k starším,
výroba pozdravov
Medzinárodný deň školských
knižníc – najväčšie leporelo

Viesť deti k úcte k
starším
Rozvíjať jednoduché
manuálne zručnosti

Prejaviť úctu k
starším
Rozvíjať jemnú
motoriku

Vedieť vyjadriť úctu
a toleranciu k starším
Predstaviť svoj výtvor

1

6

Súťaž v dopravných značkách

priebežná

Prejaviť súťaživého
ducha

Spolupracovať v
skupine

Rozhovor,
beseda
Rozhovor,
spolupráca v
skupine
súťaž

4

Papierové origamy

priebežná

Rozvíjať jednoduché
manuálne zručnosti

Rozvíjať jemnú
motoriku

Tvorivá dielňa

Vlastná práca

4

Gaštanko a jeho kamaráti

priebežná

Rozvíjať jednoduché
manuálne zručnosti

Rozvíjať jemnú
motoriku

Tvorivá dielňa

Ovládať jednoduché
manuálne zručnosti

4

Výroba šarkanov

priebežná

Rozvíjať jednoduché
manuálne zručnosti

Rozvíjať jemnú
motoriku

Tvorivá dielňa

Vlastná práca – jej
predstavenie

4

Vitaj medzi nami, jabĺčková pani

priebežná

Rozvíjať jednoduché
manuálne zručnosti

Rozvíjať jemnú
motoriku

Tvorivá dielňa

Vlastná práca

7

Pohybové hry na ihrisku

priebežná

1
1

Viesť deti
k fyzickému pohybu

Rozvíjať hrubú
motoriku rel. cvič.

Motivácia,
povzbudenie

Relaxovať pravidelným
pohybom

7

Basketbal – hod do koša

priebežná

Viesť deti
k fyzickému pohybu

Rozvíjať hrubú
motoriku

Pohybové hry

Podporovať deti k fyzickej
aktivite pri hrách

1

7

Loptové hry

priebežná

Uvoľniť sa pri cvičení Rozvíjať hrubú
motoriku rel. cvič.

Motivácia,
povzbudenie

Relaxovať pravidelným
pohybom

1

7

Relaxačné cvičenia

priebežná

Viesť deti
k fyzickému pohybu

Rozvíjať hrubú
motoriku

Pohybové hry

Podporovať deti k fyzickej
aktivite pri hrách

6

Hra s farbou

priebežná

Rozvíjať talent
a špecifické schopn.

Rozvíjať tvorivú
sebarealizáciu

Koláž + kresba Byť otvorený tvorivej
činnosti

6

Nácvik piesne imitačnou metódou

priebežná

Pestovať vzťah k
piesňam

Poznať piesne
Nácvik piesne
s detskou tematikou

priebežná

1
1
1

Telovýchovná
činnosť

Pedag.stratégie

6

1
Pracovno – technická
činnosť

Obsahové štandardy

1
1

4

Zábavné zapamätanie
značiek pomocou hry

Zvládnuť jednoduchú
detskú pieseň

4

4

Esteticko – výchovná
činnosť

6

Ježko z lístia

priebežná

Viesť deti k tvorivosti Rozvíjať tvorivú
sebarealizáciu

Vlastná práca

Pracovať s prírodným
materiálom

6

Mozaika z geometrických tvarov

priebežná

Pestovať vzťah k
umeniu

Teplé a studené
tóny vo VV

Tvorivá dielňa

Zhotoviť výtvarné dielo

2

Kto dýcha pre nás

priebežná

Podnecovať záujem
o nové inf.

rozhovor

Vedieť sa orientovať
v známom prostredí

1

16.10. Deň zdravej výživy

priebežná

Upevňovať návyky

Dozvedieť sa
zaujímavosti o
objekte
Rozvíjať zručnosti

beseda

Dodržiavať pravidlá pre
chodcov

1

Mladý zdravotník – Čo obsahuje
lekárnička

priebežná

Naučiť deti
ekologicky myslieť

Viesť dialóg

Riadený
rozhovor

Vedieť povedať príklad
šetrenia vodou

1

Šetrenie vodou

priebežná

Podnecovať záujem
detí o nové inf.

Rozhovor,
ukážka

Založiť si herbár vo
voľnom čase

1

Písanie domácich úloh

pravidelná

Individuálny
prístup

Vedieť samostatne
vypracovať úlohu

1

1

Didaktické hry - SJ

priebežná

Súťaž a
povzbudenie

Osvojiť si techniku
učenia sa

1

1

Didaktické hry - M

priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

1

Slovná zásoba a jazykolamy

priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

1

1

OKTÓBER

1
Prírodovednoenvironmentálna
činnosť

1
1

1
12

Vzdelávacia
činnosť

1

Pochopiť rozdiel
medzi ihličnatými
a listnatými
stromami
Rozvíjať autonómnosť Správne držanie
v príprave na
tela
vyučovanie
Rozvíjať získané
Pestovať vzťah
poznatky
k rodnému jazyku

Rozvíjať
Súťaž a
matematické
povzbudenie
predstavy
Pestovať vzťah k SJ Tréning, súťaž

4

4

Osvojiť si techniku
učenia sa
Získať dostatočnú
slovnú zásobu

15

NOVEMBER

Spoločensko – vedná
činnosť

Pracovno – technická
činnosť

Výchovná
hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

Obsahové štandardy
Kľúč.

Obsah/téma/

Výkonové štandardy
Typ činnosti

Cieľové zameranie

komp
.

1

Tolerancia – prečo sú ľudia odlišní

priebežná

1
1

6

Prečo máme hovoriť pravdu?

priebežná

1

6

Dôležité telefónne čísla

priebežná

1

1

Vesmír a jeho planéty

priebežná

1

4

Strašidlo

priebežná

4

Striga

4

Vyberať inf.
z rôznych zdrojov
Pochopiť zásady
prosociálneho
správania
Naučiť sa, resp.
zopakovať si dôležité
telefónne čísla
Vzbudiť záujem
o nové informácie

Metódy/formy Cieľový výstup-výchovný
/
cieľ

Naučiť sa tolerovať vysvetlenie
jeden druhého
Pochopiť prečo je
Motivácia,
klamstvo zlé
rozhovor

Používať tolerantné
správanie v živote
Správať sa voči
kamarátom a rodičom
férovo – neklamať im
Uvedomiť si ich
dôležitosť, nezneužívať
ich.
Zopakovať si čo sme sa
dozvedeli.

Zinscenovať
ukážku telefonátu
na jednotlivé čísla
Viesť diskusiu,
udržiavať
pozornosť
Podporiť novembrové Rozvíjať základy
zvyklosti
zručností

ukážka

priebežná

Podporiť novembrové Rozvíjať základy
zvyklosti
zručností

Vlastná práca

Začať a dokončiť prácu

Podložka pod pohár – papierové
tkanie

priebežná

Utužovať vzťahy v
kolektíve

Rozvíjať fantáziu

Súťaž

Vedieť hrať v duchu fair
play

4

Vyrábame zo slaného cesta

priebežná

Rozvíjať základné
manuálne zruč.

motivácia

Vytvoriť výrobok
z netradičnej hmoty

7

Cvičenie s hudbou - aerobic

priebežná

Vzbudiť u detí
záujem o novú
techniku
Naučiť sa nové cviky

1
1

Rozvíjať hrubú
motoriku

Motivácia,
ukážka

Relaxovať pravidelným
pohybom

7

Loptové hry v telocvični

priebežná

Uvoľniť sa pri cvičení Rozvíjať hrubú
motoriku rel. cvič.

Motivácia,
povzbudenie

Relaxovať pravidelným
pohybom

1

7

Nenič svoje múdre telo

príležitostná

Viesť s deťmi
rozhovor na tému

Diskutovať s deťmi prezentácia

7

November – mesiac zdravej výživy

príležitostná

Viesť rozhovor na
tému

Pripraviť spolu
s deťmi ovocný
šalát

1
1
1

Telovýchovná
činnosť

Pedag.stratégie

1

Motivácia,
rozhovor,
ukážka
Vlastná práca

Motivácia,
povzbudenie

Spolu
hodín

4

Začať a dokončiť prácu

Poučiť deti o škodlivosti
fajčenia a iných
zlozvykoch
Pracovať v skupine

4

4

priebežná

6

Príbeh o vtáčiku, ktorý ostal v zime
celkom sám
Erb našej dedinky

Rozvíjať čitateľskú
Pracovať s textom
gramotnosť
Viesť deti
Rozvoj fantázie
k tvorivému mysleniu

beseda

6

Tvoríme obal na žiacku knižku

priebežná

Viesť k tvorivému
mysleniu

Hľadať vlastnú
predstavu

Motivácia,
vlastná práca

7

Škodlivosť fajčenia – tvoríme plagát priebežná

Pochopiť škodlivosť
fajčenia

Podporovať
individualitu u detí

Vlastná/skupin Predstaviť svoju prácu
ová práca
ostatným

1

Za dobrodružstvom prírody

priebežná

Vzbudiť záujem
o nové informácie

Zelená škola – Zachráňme planétu,
zachráňme rastliny

priebežná

Starať sa o našu
planétu

Riadený
rozhovor,
vysvetlenie
Beseda

Vedieť samostatne
rozprávať na danú tému

5

Porozprávať
o vlastnom zážitku
z prírody
Ochraňovať planétu

6

Potulky po Slovensku

priebežná

Vyhynuté živočíchy

príležitostná

Viesť dialóg,
vedieť
komunikovať
Pracovať v skupine

Vysvetlenie,
Prezentácia

1

Naučiť deti
vyhľadávať
informácie
Vzbudiť záujem
o nové informácie

1

Písanie domácich úloh

pravidelná

Správne držanie
tela

1

1

Didaktické hry - SJ

Priebežná

Rozvíjať
autonómnosť
v príprave na vyuč.
Rozvíjať získané
poznatky

Rozhovor,
spoločná
príprava
Individuálny
prístup

Dozvedieť sa niečo
nové o Slovensku,
o blízkom okolí
Vytvárať pozitívnu
klímu v oddelení,
predviesť svoju prácu
Vedieť samostatne
vypracovať úlohu

Pestovať vzťah
k rodnému jazyku

Súťaž a
povzbudenie

Vedieť vyriešiť
problémovú úlohu

1

1

Didaktické hry - M

priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Rozvíjať
matematické
predstavy

Súťaž a
povzbudenie

Osvojiť si techniku
nových úloh

6
1

príležitostná

1

Esteticko – výchovná
činnosť

1

NOVEMBER

1

1

Prírodovednoenvironmentálna
činnosť

1
1

1

12

Vzdelávacia
činnosť

Vlastná práca

Prečítať si neznámy
príbeh, pracovať s ním
Prezentovať svoju prácu
pred ostatnými
Nebáť sa nápaditých
myšlienok

Prezentovať nápady na
jej ochranu

4

4

14

Výchovná
hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

Obsahové štandardy
Kľúč.

Obsah/téma/

Výkonové štandardy
Typ činnosti

Pracovno – technická
činnosť

6

Vianočné zvyky na dedine

príležitostná

Vzbudiť u detí záujem Poznať vianočné
o zvyky
zvyky na dedine

1

2

Vianočné pranostiky

príležitostná

1

1

Výzdoba vianočného stromčeka

príležitostná

1

3

Aký darček by ma najviac potešil

príležitostná

Vzbudiť u detí záujem
o zvyky
Rozvíjať estetický
vkus
Zamyslieť sa nad
ľudskými hodnotami

1

4

Mikuláš

príležitostná

Rozvíjať estetický
vkus

4

Čertík bertík

príležitostná

Rozvíjať estetický
vkus

4

Vianočné pozdravy

príležitostná

4

Najkrajší kaprík

príležitostná

7

Hry na snehu

priebežná

1
1

7

kĺzakovanie

priebežná

1

7

Staviame si snehuliaka

priebežná

1

7

Hry na snehu hod guľou na cieľ

6

Vianočné vinše a piesne

DECEMBER

Cieľový výstup-výchovný
cieľ

Beseda,
rozhovor,
ukážka
prezentácia

Prejaviť úctu k ľudovým
tradíciám
Kultivovať kultúrne
návyky
Vedieť pracovať v skupine

Vlastný
výrobok

Začať a dokončiť prácu

Udržiavať kultúrne
tradície na Slovensku

Rozvíjať jemnú
motoriku
a manuálne zruč.
Precvičovať
pravopis

Vlastná práca

Zhotoviť a dokončiť
výrobok

Udržiavať kultúrne
tradície
Viesť deti
k aktívnemu pohybu

Rozvíjať jemnú
motoriku
Rozvíjať hrubú
mot. A koordináciu

Vlastná práca
Motivácia,
ukážka

Zhotoviť a dokončiť
výrobok
Podporovať deti k fyzickej
aktivite

Viesť deti
k aktívnemu pohybu
na snehu
Viesť deti
k fyzickému pohybu

Rozvíjať hrubú
motoriku

Motivácia,
ukážka

Používať švihadlo pri
rôznych cvičeniach

Rozvíjať hrubú
motoriku

Pohybové hry

Podporovať deti k fyzickej
aktivite pri hrách

príležitostná

Viesť deti
k aktívnemu pohybu

Rozvíjať hrubú
motoriku

súťaž

Trafiť čo najviac krát na
cieľ

Priebežná

Pestovať vzťah
k ľudovým piesňam

Využívať orfové
nástroje

Nácvik piesní

Naučiť sa koledu

1

1

1

Metódy/formy
/

Zopakovať si
vianočné pranostiky
Podporovať vlastnú Tímová práca
tvorivosť
Beseda
rozhovor,
vlastná práca
Rozvíjať manuálne Vlastný
zručnosti
výrobok

1

Telovýchovná
činnosť

Cieľové zameranie

komp.

1

Spoločensko – vedná
činnosť

Pedag.stratégie

Spolu
hodín

4

Prezentovať svoju prácu
pred ostatnými
Zhotoviť a dokončiť
výrobok

4

4

6

Vianočná čižma

priebežná

6

Zdobenie vianočných medovníkov

Priebežná

1

Esteticko – výchovná
činnosť

1

DECEMBER

Prírodovednoenvironmentálna
činnosť

Zhotoviť výtvarné dielo na
medovníku
Pripraviť pre deti
zaujímavý zážitok

diskotéka

Byť otvorený tvorivej
činnosti

Viesť deti
k aktívnemu pohybu
pri hudbe

Rozvíjať hrubú
motoriku

1

Zvieratká v zime

príležitostná

Vzťah k prírode

Rozvíjať vedomosti Beseda, ukážka

6

Kŕmime vtáčiky

Priebežná

Naučiť deti zhotoviť
deti kŕmidlo

Naučiť sa starať o
zvieratá v zime

Tímová práca

Rozprávanie

Chrániť prírodu a
planétu

Rozhovor,
beseda

Snažiť sa urobiť viac a
lepšie

1

4

Nechceme svet na jedno požitie

priebežná

Ochrana prírody,
recyklovanie

3

Potrebujeme živý stromček?

príležitostná

Schopnosť počúvať
jeden druhého

Naučiť sa
o pravidlách
recyklovania
Vedieť prezentovať
svoj názor

1

Písanie domácich úloh

pravidelná

Rozvíjať autonómn.
v príprave na vyuč

Správne držanie
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 preds.

Súťaž a
povzbudenie

Osvojiť si techniku
učenia sa

Rozvíjať získané
poznatky

Pestovať vzťah k Sj Tréning
Súťaž

12
1 1
1 1
1
1
1

Doplňovačky
Didaktické hry - Sj
Didaktické hry - M
Priebežná
Slovná zásoba a jazykolamy

4

Dozvedieť sa
o hibernácii,
sťahovaní.....
Zhotoviť kŕmidlo

2

1

1

Dodržiavať správne ukážka
línie a tvary

kresba

príležitostná

1

Vzdelávacia
činnosť

Vymaľovať
obrázok

Vianočná diskotéka

6
1

1

Rozvíjať talent
a špecifické
schopnosti
Vzbudiť radosť a
očakávanie u detí

Získať dostatočnú
slovnú zásobu

16

Výchovná
hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

Obsahové štandardy
Kľúč.

Obsah/téma/

Výkonové štandardy
Typ činnosti

JANUÁR

Pracovno – technická
činnosť

2

Vítame Nový rok

priebežná

1

3

Pán policajt a jeho práca

príležitostná

1

2

Úsmev nám pristane

priebežná

1

4

Snehuliak z vatových tampónov

4

Cieľový výstup-výchovný
cieľ

Podeliť sa o zážitky rozhovor
z prázdnin

Vypočuť si názor
spolužiaka

Dozvedieť sa
o práci policajta
Vedieť riešiť
konflikty

Vytvoriť pozitívnu klímu v
oddelení
Pochopiť význam dodr.
ľuds. práv

príležitostná

Vedieť pracovať
s netradičným mat.

Rozvoj manuálnych Vlastný práca,
zručností
kombin. tech

Dokončiť prácu

Vodník

príležitostná

Osvojiť si manuálne
zručnosti

Vlastný
výrobok

Dokončiť prácu, vyrobiť si
vlastné pexeso

4

Rukavička

priebežná

Viesť deti k ochrane
pred zimou

Rozvíjať základy
manuálnych
zručností
Vedieť vytvoriť
ornament

Vlastná práca,
vystrihovačka

Dokončiť výrobok

4

Práca z odpadového materiálu

priebežná

Vedieť využiť
odpadový materiál
Prebúdzať v deťoch
tvorivosť
Viesť deti
k fyzickému pohybu

Využitie
manuálnych zruč.
Rozvíjať hrubú
motoriku
Rozvíjať hrubú
motoriku

Výtvarná
práca
Motivácia

Zhotoviť netradičný
výrobok
Podporiť deti k fyzickej
aktivite pri hrách
Podporovať deti k fyzickej
aktivite

1

1

Rozhovor,
ukážka
Hry na
riešenie konf.

7

Zimné hry na snehu

príležitostná

1
1

7

Sánkovačka

priebežná

1

7

Cestou - necestou

priebežná

Rozvoj osobnosti
dieťaťa

Vedieť sa správať
Projekt
v dopravnom prostr

Vedieť sa správať
v dopravnom prostr.

1

7

Poznám svoje telo – škodlivosť
návykových látok

priebežná

Určovať základné
časti ľuds. tela

Zoznámiť sa
s anatómiou čl.

rozhovor

Pochopiť zodpovednosť za
svoje zdravie

6

Novoročné piesne a vinše

príležitostná

Nácvik piesne
imitačnou metódou

Pestovať estetický
vkus

Ukážka

Prejaviť radosť zo spevu

6

Strom želaní a prianí do nového
roka

príležitostná

Rozvoj tvorivosti
dieťaťa

Pestovať u detí
fantáziu a tvorivosť

Skupinová
práca

Ozdobiť strom svojimi
novoročnými želaniami

4

Zimná krajinka (korok)

príležitostná

Rozvíjať tvorivosť
a predstavivosť detí

Rozvíjať talent

Výtvarná
práca, ukážka

Vytvoriť novou technikou
umelecké dielo

1

Esteticko – výchovná
činnosť

Metódy/formy
/

Viesť rozhovor na
tému Vianoce,
vianočné prázdniny
Podnecovať záujem
o nové informácie
Eliminovať prejavy
násilia

1

Telovýchovná
činnosť

Cieľové zameranie

komp.

1

Spoločensko – vedná
činnosť

Pedag.stratégie

1
1

Ukážka

Spolu
hodín

4

4

4

4

Prečo mám rád zimu

príležitostná

Prejaviť svoju
fantáziu v činnosti

Rozvíjať talent

Individuálna
práca

1

Ročné obdobia – didaktická
pomôcka

príležitostná

Prezentovať svoju prácu

Kŕmenie vtáčikov v zime

príležitostná

Priradiť obrázky
k jednotlivým
obdobiam
Naučiť sa starať
o zvieratá v zime

Ukážka

1

Zhotoviť v rámci
PEOV didaktickú
pomôcku
Naučiť deti zhotoviť
kŕmidlo

Tímová práca

Zhotoviť kŕmidlo

1

Ako predchádzať úrazom v zime

priebežná

Vyberať informácie
z rôznych zdrojov

Ukázať si zásady
prvej pomocy

rozhovor

Viesť dialóg na tému
zranenia v zime

1

Ako rastú zahraničné ovocia

priebežná

Vzbudiť záujem detí
o nové informácie

rozhovor

Dozvedieť sa
zaujímavosti zo sveta

1

Vypracovanie domácich úloh

pravidelná

Utvrdzovať získané
vedomosti

Byť otvorený
novým
informáciam
Získavať vzťah
k celoživ. Vzdeláv.

tréning

Poznávať efektívne
spôsoby učenia

1 1

Didaktické hry - SJ

pravidelná

Motivovať k riešeniu
nových úloh

Rozvíjať slovnú
zásobu

Skupinová práca

Riešiť nové, neznáme
úlohy

1 1

Didaktické hry - M

pravidelná

Motivovať k riešeniu
nových úloh

Upevňovať znalosti Individuálny
z matematiky
prístup

Riešiť nové, neznáme
úlohy

1

Doplňovačky

príležitostná

Motivovať k riešeniu
nových úloh

Schopnosť hľadať
riešenie

Individuálny
prístup

Byť otvorený, získavať
nové poznatky

1

Tajničky

príležitostná

Riešiť nové, neznáme
úlohy

Rozvíjať získané
poznatky

Individuálny
prístup

Byť otvorený, získavať
nové poznatky

6
1

JANUÁR

1

Prírodovednoenvironmentálna
činnosť

1
1
1

10

Vzdelávacia
činnosť

1
1

Zobraziť svoje pocity zo
zimy

4

14

FEBRUÁR

Spoločensko – vedná
činnosť

Pracovno – technická
činnosť

Výchovná
hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

Obsahové štandardy
Kľúč.

Obsah/téma/

Výkonové štandardy
Typ činnosti

Cieľové zameranie

Metódy/formy
/

Cieľový výstup-výchovný
cieľ

komp.

2

Stráž si svoje veci

priebežná

Zamerať sa na
starostlivosť o veci

beseda

Zahrať zinscenovanú stratu

1
1

Naučiť deti dbať viac
o svoje veci

1

Surfujeme po detských stránkach

Príležitostná

2

Karneval v minulosti

príležitostná

Odlíšiť vhodné
detské hry od nevh.
Vlastný prínos
k udržaniu tradícií

ukážka

1

Zdokonaliť svoju
prácu s počítačom
Udržať ľudové
tradície

Naučiť sa relaxovať pri
hrách
Poznať ľudové zvyky

1

4

Výroba karnevalových masiek

príležitostná

4

Rozhovor,
ukážka

Vzbudiť u detí záujem Rozvoj manuálnych Vlastný
o novú techniku
zručností
výrobok

Prezentovať svoju prácu,
vyrobiť si masku

Vyrábame Morenu – zvyk fašiangov príležitostná

Vzbudiť záujem detí

Rozvoj manuálnych Vlastná práca
zručností

Začať a dokončiť prácu

4

Papierová vystrihovačka

priebežná

Rozvoj manuálnych Vlastný
zručností
výrobok

Byť hrdý na výsledok
svojej práce

4

Valentínka

príležitostná

Rozvoj manuálnych Vlastný
zručností
výrobok

Darovať Valentínku blízkej
osobe

7

Súťaž v sánkovaní

priebežná

Rozvíjať hrubú
motoriku

súťaž

1
1

Rozvíjať jemnú
motoriku pri práci s
papierom
Rozvíjať jemnú
motoriku pri práci s
papierom
Viesť deti
k fyzickému pohybu

Podporovať deti k fyzickej
aktivite pri hrách

7

Zimné hry na snehu

priebežná

Viesť deti
k fyzickému pohybu

Rozvíjať hrubú
motoriku

Motivácia,
povzbudenie

Relaxovať pravidelným
pohybom

1

7

Pohybové hry v telocvični

priebežná

Viesť deti
k fyzickému pohybu

Rozvíjať hrubú
motoriku

Pohybové hry

Podporovať deti k fyzickej
aktivite pri hrách

7

Fašiangová veselica

príležitostná

Viesť deti
k aktívnemu pohybu

Rozvíjať hrubú
motoriku tancom

motivácia

Zosúladiť pohyby tela pri
hudbe

6

Ľudový kroj

priebežná

Podporovať fantáziu
a tvorivosť u detí

Rozvoj manuálnych Kresba, maľba Zhotoviť umelecké dielo
zručností

6

Ide pieseň dokola

priebežná

Zopakovať si pieseň
pri hre

Nácvik piesne
imitačnou metódou

1
1
1

Telovýchovná
činnosť

Pedag.stratégie

1
1
1

Ukážka,
motivácia

Spolu
hodín

3

4

Vytvoriť pozitívnu klímu v
oddelení

4

Esteticko – výchovná
činnosť

6

Bájka – hľadaj ponaučenie

príležitostná

Podporovať fantáziu
a tvorivosť u detí

Pestovať estetické
cítenie

Individuálna
práca

Nájsť v bájke ponaučenie

6

Mini karneval

priebežná

Upraviť si netradične
triedu pri príležitosti
karnevalu

Rozvíjať základy
špecifických
schopností

Motivácia,
povzbudenie

Vyzdobiť si triedu pri
príležitosti karnevalu

Potulky svetom

priebežná

Vyberať informácie
z rôznych zdrojov

Dozvedieť sa niečo
nové, zaujímavé

Motivácia,
beseda

Pracovať v skupine

1

Kde žijú

priebežná

Poznávanie zvierat

Základné princípy
ochrany prostr.

Pozeranie DVD

Poznávať zvieratá
nežijúce u nás

1

On + Ona

priebežná

Rozvíjať logické
myslenie

ukážka

Rozvíjať prirodzené
správanie

1

Vypracovanie domácich úloh

pravidelná

tréning

10
1

Utvrdzovať získané
vedomosti

Správne
pomenovanie páru
zvierat
Získať vzťah
k celož. vzdel.

Poznať efektívne
spôsoby učenia

1

Didaktické hry - SJ

pravidelná

Motivovať k riešeniu
nových úloh

Rozvíjať slovnú
zásobu

Skupinová práca

Riešiť nové, neznáme
úlohy

1

1

Didaktické hry - M

pravidelná

Motivovať k riešeniu
nových úloh

Upevňovať znalosti Individuálny
z matematiky
prístup

Riešiť nové, neznáme
úlohy

1

Tajničky

príležitostná

Riešiť nové, neznáme
úlohy

Rozvíjať získané
poznatky

Byť otvorený získavať
nové poznatky

1
1
1 6

Prírodovednoenvironmentálna
činnosť

Vzdelávacia
činnosť

1
1

1

Individuálny
prístup

4

4

13

MAREC

Spoločensko – vedná
činnosť

Pracovno – technická
činnosť

Výchovná
hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

Obsahové štandardy
Kľúč.

Obsah/téma/

Výkonové štandardy
Typ činnosti

Cieľové zameranie

Metódy/formy
/

Cieľový výstup-výchovný
cieľ

Využiť efektívne
voľný čas
Vyvodiť záver
pozorovania
Rešpektovať prácu
iných
Rozlišovať kult.
a nekult. správanie

Nadobudnúť vzťah
ku knihe
Poznať zákony
prírody
Naučiť sa hodnotiť
prácu
Oboznámiť sa
s kult. spôsobom
cest.
Rozvíjať kreativitu

Vedieť si vybrať správnu
knihu
Poznať premeny prírody

komp.

7

Marec – mesiac knihy

priebežná

1
1

1

Prvý jarný deň

priebežná

1

5

Deň učiteľov

priebežná

1

1

Ako sa správame v dopravných
prostriedkoch

priebežná

1

4

Pozdrav pani učiteľke

príležitostná

Rozvíjať manuálnu
zručnosť

4

Poslovia jari - kuriatko

priebežná

Vzbudiť u detí záujem Rozvíjať manuálne
o novú techniku
zručnosti

Riadený
rozhovor
Riadený
rozhovor
Individuálny
prístup
Rozhovor,
riešenie
model. situácií
Motivačný
rozhovor, sam.
práca
Vlastný
výrobok

1

Prejaviť úctu k práci
učiteľa
Vedieť sa správať
v dopravných
prostriedkoch
Urobiť radosť pani
učiteľke
Zhotoviť a dokončiť
výrobok

5

Tvoríme z netradičného materiálu

priebežná

Vzbudiť u detí záujem Rozvoj jemnej
motoriky

Strihanie,
lepenie

Potešiť vlastným
výrobkom

4

Veľkonočný pozdrav

príležitostná

Vedieť pracovať
s rôznym materiálom
Posilňovať svoje
slabšie stránky
Opakovať pohyby
podľa videa

Rozvíjať základy
man. zručností
Rozvíjať športový
talent a schopnosti
Rozvíjať hrubú
motoriku rel. cvič.

Vlastný
výrobok
Pohybová hra

Podarovať prianie Veľkej
Noci rodičom
Rozvíjať trpezlivosť

Motivácia
povzbudenie

Relaxovať pravidelným
pohybom

Rozvíjať hrubú
motoriku

Pohybové hry

Podporovať deti k fyzickej
aktivite pri hrách

Motivácia,
povzbudenie

Relaxovať pravidelným
pohybom

1
1

Telovýchovná
činnosť

Pedag.stratégie

7

Vybíjaná v kruhu

priebežná

1
1

7

Loptové hry

priebežná

1

7

Pohybové a športové hry v
telocvični

priebežná

Viesť deti
k fyzickému pohybu

1

7

Relaxačný deň

priebežná

Uvoľniť sa pri cvičení Rozvíjať hrubú
motoriku rel. Cvič.

4

Svet farieb - motýľ

priebežná

Rozvíjať tvorivosť
a predstavivosť detí

Zamerať sa na novú Motivácia,
techniku
ukážka

Prezentovať vlastný
výrobok

6

Pečiatkovanie

priebežná

Rozvíjať tvorivosť
a predstavivosť detí

Rozvíjať talent

Predstaviť svoju prácu

1
1

Skupinová
práca

Spolu
hodín

4

4

4

Esteticko – výchovná
činnosť

6

Najkrajšie z Východu

priebežná

Pestovať vzťah k
piesňam

Poznať piesne
Motivácia,
s detskou tematikou ukážka

Vypočuť a porovnať
ľudové piesne z regiónov

4

Jarné slnko

priebežná

Rozvíjať tvorivosť
a fantáziu detí

Navrhnúť projekt

Skupinová
práca

Spolupracovať v skupine

1

Hrady, kaštiele a zámky na
Slovensku

priebežná

Dozvedieť sa alebo
zopakovať si.

Predstaviť si
slovenské hrady

rozhovor

Povedať vlastný zážitok

6

Zvieratá a mláďatá

priebežná

Hľadať krásu okolo
seba

Poznať jednotlivé
druhy zvierat

Ukážka,
rozhovor

Uvedomiť si krásy
prírody

1

22.3 Svetový deň vody

priebežná

Podnecovať záujem
o nové informácie

vysvetlenie

Prejaviť záujem o nové
informácie

1

Surfujeme po Eko stránkach

príležitostná

Zdokonaliť svoju
prácu s PC

ukážka

Zobrať si poučenie z
hodiny

1

Vypracovanie domácich úloh

pravidelná

Utvrdzovať získ.
vedomosti

Pochopiť základné
princípy ochrany
ŽP
Zamerať sa na
stránky venované
prírode
Získať vzťah
k celož. vzdel.

tréning

Poznávať efektívne
spôsoby učenia

1

1

Didaktické hry - SJ

pravidelná

Motivovať k rieš.
nových úloh

Rozvíjať slovnú
zásobu

skupinová práca

Riešiť nové, neznáme
úlohy

1

1

Didaktické hry - M

pravidelná

Motivovať k riešeniu
nových úloh

Upevňovať znalosti Individuálny
z matematiky
prístup

Riešiť nové, neznáme
úlohy

1

Doplňovačky

príležitostná

Motivovať k riešeniu
nových úloh

Schopnosť hľadať
riešenie

Individuálny
prístup

Byť otvorený, získavať
nové poznatky

1

Tajničky

príležitostná

Riešiť nové, neznáme
úlohy

Rozvíjať získané
poznatky

Individuálny
prístup

Byť otvorený, získavať
nové poznatky

1
1

MAREC

1

Prírodovednoenvironmentálna
činnosť

1
1

1

10

Vzdelávacia
činnosť
1
1

4

4

23

Spoločensko – vedná
činnosť

Výchovná
hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

APRÍL

Kľúč.

Obsah/téma/

Výkonové štandardy
Typ činnosti

Cieľové zameranie

Metódy/formy
/

Cieľový výstup-výchovný
cieľ

komp.

priebežná

motivovať deti
k správnemu vzoru

Vykresliť deťom
správny vzor

rozprávanie

Pochopiť názor druhého

1
1

Na koho by som sa chcel podobať a
prečo

1

Apríl – mesiac lesov

príležitostná

2

Správne vybavenie bicykla

príležitostná

1

3

Aj múdry schybí

príležitostná

Pochopiť zákl.
princ. ochrany ŽP
Podeliť sa o svoje
skúsenosti
Pracovať v skupine

Individuálny
prístup
Rozhovor,
ukážka
súťaž

Chrániť prírodu okolo seba

1

Viesť deti k ochrane
ŽP
Viesť rozhovor na
tému
Rozdeliť sa, vybrať si
kapitána

4

Stojan na ceruzky

príležitostná

Samostatnou prácou
vyrobiť stojan

Rozvoj manuálnych Vlastný
zručností
výrobok

Plánovať a hodnotiť svoju
prácu

4

Záložka do knihy

príležitostná

Rozvíjať estetiku u
detí

Získať základy
manuálnych zruč.

Vlastná práca

Dokončiť prácu

4

Košík plný kvetov – práca s
papierom

príležitostná

Vzbudiť u detí záujem Rozvíjať základy
o novú techniku
manuálnych zruč.

Vlastný
výrobok

Začať a dokončiť prácu

4

Strom

7

priebežná

1
1

Športové odpoludnie na školskom
dvore – hod na kôš

7

Naháňačky

1

7

1

1
1

Spolu
hodín

4

Pracovať v kolektíve,
poradiť sa o odpovedi

4
Začať a dokončiť prácu

pravidelná

Tráviť zmysluplne
voľný čas

Rozvíjať schopnosť Motivácia,
relax. pohybom
povzbudenie

Schopnosť pravidelného
pohybu

Loptové hry

priebežná

Rozvíjať záujmy
v skupinovej činnosti

Rozvíjať športový
talent

Motivácia,
ukážka

Schopnosť pravidelného
pohybu

7

Kolektívne hry v telocvični

priebežná

Rozvíjať schopnosť
pracovať v kolektíve

Dodržiavať
pravidlá hry

Povzbudenie

Podporovať deti k fyzickej
aktivite pri hrách

6

Jarné básne

priebežná

Poznať kultúrne
tradície

Posilniť úctu ku
kult. hodnotám

Maľovanie

Byť otvorený tvorivej
činnosti

6

Jarný strom – práca s tušom

priebežná

Vzbudiť u detí záujem Rozvíjať špecifické
schopnosti

Nácvik piesne

Prezentovať svoju prácu
spolužiakom

1
1

Vypočuť si spolužiaka

Pristupovať
Vytvoriť originálny výstavka
zodpovedne k danej
výrobok
úlohe
Uvoľniť sa pri cvičení Rozvíjať hrubú
Motivácia,
motoriku rel. cvič
povzbudenie

1

Telovýchovná
činnosť

Pedag.stratégie

2

1
Pracovno – technická
činnosť

Obsahové štandardy

Relaxovať pravidelným
pohybom

4

Esteticko – výchovná
činnosť

6

Štyri ročné obdobia

priebežná

Rozvíjať tvorivosť
a predstavivosť detí

Rozvíjať talent

ilustrácia

Vnímať krásu v bežnom
živote

6

Rozprávka bratov Grimmovcov –
vyrábame kulisy

Priebežná

Rozvíjať tvorivosť
a predstavivosť detí

Práca v skupine

výrobok

Vyrobiť si kulisy pre
divadielko

1

Starostlivosť o kvety

priebežná

Vyberať informácie
z rôznych zdrojov

Zapojiť sa do
rozhovoru

Riadený
rozhovor

Podeliť sa o svoje
skúsenosti

1

Deň Zeme – 22.04

priebežná

Viesť deti k ochrane
ŽP

Riadený
rozhovor

Diskutovať o tom, čo
nám dáva les

1

Čistíme okolie školy

priebežná

Viesť deti k ochrane
ŽP

Pochopiť základné
princípy ochrany
ŽP
Vyčistiť okolie
školy

vychádzka

Zapojiť sa do činnosti

1

Vypracovanie domácich úloh

pravidelná

Získavať vzťah
k celož. vzdel.

tréning

10
1

Utvrdzovať získané
vedomosti

Poznávať efektívne
spôsoby učenia

1

Didaktické hry - SJ

pravidelná

Motivovať k riešeniu
nových úloh

Rozvíjať slovnú
zásobu

Skupinová práca

Riešiť nové, neznáme
úlohy

1

1

Didaktické hry - M

pravidelná

Motivovať k riešeniu
nových úloh

Upevňovať znalosti Individuálny
z matematiky
prístup

Riešiť nové, neznáme
úlohy

1

Doplňovačky

príležitostná

Motivovať k riešeniu
nových úloh

Schopnosť hľadať
riešenie

Individuálny
prístup

Byť otvorený, získavať
nové poznatky

1

Tajničky

príležitostná

Riešiť nové, neznáme
úlohy

Rozvíjať získané
poznatky

Individuálny
prístup

Byť otvorený, získavať
nové poznatky

1
1

APRÍL

1
Prírodovednoenvironmentálna
činnosť

1
1

Vzdelávacia
činnosť

1
1

4

3

14

Spoločensko – vedná
činnosť

Výchovná
hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

MÁJ

Kľúč.

Obsah/téma/

Výkonové štandardy
Typ činnosti

Cieľové zameranie

komp.

Metódy/formy
/

Cieľový výstup-výchovný
cieľ
Podeliť sa o svoj názor

Pozdrav

priebežná

1
1

Prejaviť záujem detí o Zapojiť sa do
tému
rozhovoru

6

Deň matiek

príležitostná

1

1

4.5 Medzinárodný deň hasičov

priebežná

1

1

Dostatok pitného režimu v letných
mesiacoch

priebežná

Prejaviť úctu rodičom Viesť k výchove
pozor. blízkym
Viesť rozhovor na
Zapojiť sa do
tému
diskusie
Získať základy
Vedieť rozoznať
zručností
vhodné nápoje

Motivácia,
riadený
rozhovor
Riadený
rozhovor
Riadený
rozhovor, prez.
Motivačný
rozhovor

4

Postavičky z roliek

priebežná

Rozvíjať tvorivosť a
predstavivosť

Rozvíjať základne
manuálne zruč.

Vlastný
výrobok

Navrhnúť, začať
a dokončiť výrobok

4

Darček pre mamu

príležitostná

Osvojiť si manuálne
zručnosti

Rozvíjať manuálne
zručnosti

Vlastný
výrobok

Dokončiť prácu

4

Môj kamarát semafor – výroba z
kartónu

priebežná

Realizovať pracovné
činnosti

Vlastný
výrobok

Dokončiť prácu

4

Zapojenie do súťaže

priebežná

Rozvíjať manuálne
zručnosti

Rozvíjať základy
manuálnych
zručností
Rozvíjať jemnú
motoriku

Individuálny
prístup

Zdokonaľovať zručnosť pri
práci s materiálom

7

Pohybové hry v telocvični

pravidelná

Rozvíjať hrubú
motoriku

Pohybové hry

1
1

Viesť deti
k fyzickému pohybu

Podporovať deti k fyzickej
aktivite pri hrách

7

Hry s loptou

pravidelná

Rozvíjať športový
talent

Rozvíjať hrubú
motoriku

Motivácia,
povzbudenie

Zdokonaľovať zručnosť
hry s loptou

1

7

Kolektívne hry

pravidelná

Viesť deti
k fyzickému pohybu

Kolektívna
spolupráca

Pohybové hry

Podporovať deti k fyzickej
aktivite pri hrách

1

7

Kolky - súťaž

priebežná

Rozvíjať presnosť a
odhad

Precvičiť hod
spodným oblúkom

súťaž

Osvojiť si správnu
techniku

6

Rozkvitnutý konár

priebežná

Vyjadriť hudbu
pohybom

Rozvíjať talent

Ukážka,
motivácia

Rozvíjať talent a špecifické
schopnosti

1
1
1

Telovýchovná
činnosť

Pedag.stratégie

2

1
Pracovno – technická
činnosť

Obsahové štandardy

1

Spolu
hodín

Nezabúdať na prejavy úcty
Vyjadriť úctu k hasičom

4

Naučiť sa pravidelne
dopĺňať tekutiny

4

4

6

Nakresli svoju obec

priebežná

Prejaviť úctu
k pamiatkam v obci

kresba

Prejaviť úctu ku kultúrnym
hodnotám v okolí

Vedieť pracovať
s odpadovým mater.

Rozvíjať
a kultivovať
vnímanie
Rozvíjať manuálne
zručnosti

6

Modrá planéta

priebežná

Skupinová
práca

Spolupracovať v skupine,
vytvoriť plagát

6

Pracujeme s vážnou hudbou

priebežná

Rozvíjať
predstavivosť a
fantáziu

Započúvať sa do
zvukov vážnej
hudby

Ukážka,
rozhovor

Byť otvorený tvorivej
činnosti

1

Naše vtáky

priebežná

Vyberať informácie
z rôznych zdrojov

Zapojiť sa do
rozhovoru

Ukážka, beseda

Búrka, strach z búrky

1

Jarné práce v záhrade

priebežná

Poznať zmysel práce

Charakt. Ročné
obodbie a práce

Riadený
rozhovor

Vedieť ako sa menia
ročné obdobia

1

Lúčne kvety

priebežná

Vyberať informácie
z iných zdrojov

Určiť rastliny podľa poznávanie
atlasu rastlín

Poznať vybrané rastliny
z okolia

1

Vypracovanie domácich úloh

pravidelná

Získavať vzťah
k celoživ. vzdel.

tréning

10
1

Utvrdzovať získané
vedomosti

Poznávať efektívne
spôsoby učenia

1

Didaktické hry - SJ

pravidelná

Motivovať k riešeniu
nových úloh

Rozvíjať slovnú
zásobu

Skupinová práca

Riešiť nové, neznáme
úlohy

1

1

Didaktické hry - M

pravidelná

Motivovať k riešeniu
nových úloh

Upevňovať znalosti Individuálny
z matematiky
prístup

1
Esteticko – výchovná
činnosť

1
1

MÁJ

1
Prírodovednoenvironmentálna
činnosť

Vzdelávacia
činnosť

1
1

4

3

Riešiť nové, neznáme
úlohy

12

JÚN

Spoločensko – vedná
činnosť

Pracovno – technická
činnosť

Výchovná
hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

Obsahové štandardy
Kľúč.

Obsah/téma/

Výkonové štandardy
Typ činnosti

Pedag.stratégie

Metódy/formy
/

Cieľový výstup-výchovný
cieľ

komp.

5

MDD – deti celého sveta

príležitostná

pochopiť význ.
dodrž.ľud.práv

beseda

1
1

poznať svoje
práva

rozlíšiť dodrž. a porušovanie ľud. práv

1

Sufrujeme po detských stránkach

priebežná

2

Sledovanie videa Bol raz jeden život príležitostná

Vyberať vhodné
stránky
Sledovať video

motivácia

1

video

Správne vypnúť PC a odísť
z učebne
Diskutovať na tému

1

3

Vyhodnotenie

príležitostná

Vyberať inf.
z rôznych zdrojov
Vyberať inf.
z rôznych zdrojov
Zaslúžiť si odmenu za
celoročnú prácu.

Prejaviť
sebahodnotenie

motivácia

Tešiť sa z výhry spolužiaka

1

4

Modelovanie z plastelíny

priebežná

Rozvíjať jednoduché
manuálne zruč.

Rozvíjať jemnú
motoriku

Tvorivá dielňa

Začať a dokončiť prácu.

4

Delfín

priebežná

Rozvíjať jednoduché
manuálne zruč.

Rozvíjať jemnú
motoriku

Vlastný
výrobok

Dokončiť prácu

4

Pozdrav na Deň otcov

príležitostná

Rozvíjať svoju
trpezlivosť

Vedieť vybrať
materiál pre prácu

Vlastná práca

Dokončiť prácu

4

Veľké upratovanie

príležitostná

Plniť si povinnosti

Tímová práca

Dokončiť prácu

7

Turnaj vo vybíjanej

priebežná

Pohybové hry

1
1

Viesť deti
k fyzickému pohybu

Mať osobnú
zodpovednosť za
prácu
Rozvíjať hrubú
motoriku

Podporovať deti k fyzickej
aktivite pri hrách

7

Cvičenie s videom

priebežná

Opakovať pohyby
podľa videa

Rozvíjať hrubú
motoriku rel. cvič.

Motivácia,
povzbudenie

Relaxovať pravidelným
pohybom

1

7

Olympijsky beh

priebežná

Byť aktívny v súťaži

Rozvíjať hrubú
motoriku

Motivácia,
povzbudenie

Prijať prehru

1

7

Diskotéka

príležitostná

Ovládať svoj
pohybový aparát

Rozvíjať hrubú
motoriku

Motivácia,
povzbudenie

Spríjemniť si posledný deň
v škole

1

Autoportrét

priebežná

Rozvíjať tvorivú
sebarealizáciu

Rozvíjať tvorivosť,
fantáziu

maľba

Predstaviť svoju prácu
spolužiakom

6

SUPERSTAR

príležitostná

Pestovať vzťah
k piesňam

Zúčastniť sa v
súťaži

motivácia

Byť otvorený k tvorivej
činnosti

1
1
1

Telovýchovná
činnosť

Cieľové zameranie

1
1

Spolu
hodín

4

4

4

6

Kresba na asfalt

priebežná

Rozvíjať talent
a špecifické schopn.

Vymaľovať
obrázok

kresba

Byť otvorený k tvorivej
činnosti

6

Letné omaľovánky

priebežná

Rozvíjať talent
a zmysel pre farby

Rozvíjať tvorivosť

Aktivizácia,
motivácia

Nerobiť prácu povrchne

Zmeny v prírode

priebežná

Pozorovať samostatne

Vidieť ako sa mení
počasie v roku

Individuálny
prístup

Vnímať pozorované
javy

1

Ako sa správame cez prázdniny

priebežná

Rozvíjať pozitívny
vzťah k prírode

vysvetlenie

Uvedomiť si potrebu
prírodu chrániť

1

Delfíny

priebežná

rozhovor

1

Vypracovanie domácich úloh

pravidelná

10
1 1

Pochopiť základne
princípy ochrany
ŽP
Vyberať inf. z rôznych Diskutovať
zdrojov
o svojich
vedomostiach
Utvrdzovať získané
Získať vzťah
vedomosti
k celoživ. vzdel.

Dozvedieť sa niečo
nové a zaujímavé zo
života delfínov
Poznávať efektívne
spôsoby učenia

Didaktické hry - SJ

pravidelná

Motivovať k riešeniu
nových úloh

Rozvíjať slovnú
zásobu

Skupinová práca

Riešiť nové, neznáme
úlohy

1 1

Didaktické hry - M

pravidelná

Motivovať k riešeniu
nových úloh

Schopnosť hľadať
riešenie

Individuálny
prístup

Byť otvorený, získavať
nové poznatky

Esteticko – výchovná
činnosť

1
1

JÚN

1 1
Prírodovednoenvironmentálna
činnosť

1
1

Vzdelávacia
činnosť

tréning

4

3

12
Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu
v ŠKD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kompetencia učiť sa učiť sa
Komunikačné kompetencie
Sociálne kompetencie
Pracovné kompetencie
Občianske kompetencie
Kultúrne kompetencie
Kompetencie k využívaniu voľného času
Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou.

