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1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy                  
 

     Spoločenské ciele 

1. Rozvíjať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych 

a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, 

komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku, podľa možností  aj v cudzom 

jazyku, kompetencie k celoživotnému učeniu, rozvíjať sociálne, občianske 

a kultúrne kompetencie. 

2. Naučiť sa identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť 

ich riešiť. 

3. Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké, psychomotorické schopnosti, 

aktuálne poznatky a samostatnosť pracovať s nimi v praktických činnostiach. 

4. Posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným 

hodnotám a tradíciám štátu, štátnemu jazyku, materinskému jazyku a k svojej 

vlastnej kultúre. 

5. Získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám 

ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 

6. Pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia 

a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými 

a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie. 

7. Naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotné vzdelávanie, 

schopnosť pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť. 

8. Kontrolovať a regulovať svoje správanie, starostlivosť a ochranu svojho zdravia, 

vrátane zdravej výživy a životného prostredia, a rešpektovanie všeľudských 

etických hodnôt. 

9. Získavať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie. 

 

  Inštitucionálne ciele sú uvedené v jednotlivých tematických oblastiach. 

 

  Špecifické ciele sú konkretizované v rámci jednotlivých tematických oblastí          

výchovy (TOV). Špecifické (konkrétne) ciele si stanovuje vychovávateľka v pláne 

výchovno-vzdelávacej činnosti. 
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2. Formy výchovy a vzdelávania 

 

 

V školskom klube detí prebieha denná forma výchovy a vzdelávania detí. 

 

 

3. Tematické oblasti výchovy 

 

 

Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických 

oblastiach výchovy: 

 

 vzdelávacia 

 spoločensko-vedná 

 pracovno-technická 

 prírodovedno-environmentálna 

 esteticko-výchovná  

 telovýchovná, zdravotná a športová  

  

Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy ako prierezové témy. 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie 

 rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa 

 získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov 

 získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 spolurozhodovať o živote v skupine 

 rozvíjať základy zručností seba hodnotenia, seba riadenia, seba motivácie 

a empatie 
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 prejavovať úctu k rodičom, starším osobám 

 prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím 

 pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd 

 posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti 

 kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa 

 vyjadrovať svoj názor 

 vedieť vypočuť opačný názor 

 využívať všetky dostupné formy komunikácie 

 rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa 

 vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty 

 poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať 

 

Pracovno-technická oblasť 

 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele 

 rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu 

 vedieť spolupracovať so skupinou 

 rozvíjať základy manuálnych a technických zručností 

 získavať základy zručností potrebných pre praktický život 

 získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia 

 rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného 

prostredia 

 Uvedomovať si škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog 

 Vyjadriť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy 

 Uvedomovať si základné princípy zdravého životného štýlu. 
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Esteticko-výchovná oblasť 

 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí 

 rozvíjať základy vzťahu k umeniu 

 rozvíjať talent a špecifické schopnosti 

 rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností 

 prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia 

 podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení 

 objavovať krásu v bežnom živote 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 kultivovať základné hygienické návyky 

 rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

 pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog 

 pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia 

 pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy 

 poznať základné princípy zdravého životného štýlu 

 rozvíjať športový talent a schopnosti 

 

 

 

 

4. Výchovný jazyk  

 

Výchovným jazykom je štátny jazyk SR.  

 Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha v slovenskom jazyku. 
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5. Výchovný plán 
 
 

 
 

 

 
6.  Výchovné štandardy 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

 
Obsahový štandard 
 

 
Výkonový štandard 
 

Precvičenie učiva, vypracovanie 

domácich úloh 

Samostatne písať domáce úlohy. 

Precvičiť učivo z jednotlivých predmetov. 

Techniky učenia, ako sa učiť, čítanie 

textu, reprodukcia príbehu. 

Poznávať a rozvíjať efektívne spôsoby 

učenia sa. 

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie   

s porozumením, sebavzdelávanie. 

Získavať nové poznatky, informácie 

z rôznych zdrojov a byť k nim otvorený. 

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy,  

zmyslové hry, doplňovačky, didaktické 

hry, sudoku, tajničky, prepis, opis. 

Rozvíjať získané poznatky. 

 

 

 

Tematická oblasť Počet VVČ v odd. ročne 

vzdelávacia (rozumová) výchova 165 

spoločensko-vedná výchova 33 

pracovno-technická výchova 33 

prírodovedno-environmentálna výchova 33 

esteticko-výchovná 33 

telovýchovná, zdravotná a športová výchova 33 
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     Spoločensko-vedná oblasť 

 

 
Obsahový štandard 
 

 
Výkonový štandard 
 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie  

pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie 

školského poriadku ŠKD. 

Spolurozhodovať o živote v skupine, 

rodine. 

Prejavy úcty k rodičom a ostatným 

ľuďom. 

Prejavovať úctu k rodičom, starším. 

Emócie, prečo sme nahnevaní, silné 

a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, 

upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, 

pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, 

sebaúcta. 

Ovládať jednoduché zručnosti seba 

hodnotenia, seba riadenia seba 

motivácie a empatie. 

Život so zdravotným postihnutím, čo je  

predsudok, vzťah k handicapovaným 

deťom. 

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so 

zdravotným postihnutím. 

Práva dieťaťa, ľudské práva, 

šikanovanie, diskriminácia, moje práva, 

tvoje práva, spolužitie bez násilia. 

Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie 

ľudských práv a základných slobôd. 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete 

úspechy slovenských športovcov, 

umelcov, mládeže. 

Posilniť základy hrdosti k národným 

hodnotám a tradíciám SR. 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna  

komunikácia, spolužitie bez násilia.  

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 

v správaní sa. 

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká,      

správanie, ktoré podporuje konflikt. 

      

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché 

konflikty, životné situácie, situácie 

v oddelení. 

Asertivita, asertívne správanie.            Obhajovať svoje názory. 

Vedenie rozhovoru, diskusia,  dialóg,                             

monológ.                                  

Vypočuť si opačný názor. 

Moja rodina, čo je domov, vlastné Prejavovať úctu k ľuďom, rodičom, 
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zážitky, rozprávanie o domove, prejavy 

úcty k ľuďom, čo je tolerancia.    

starším, ženám, predkom, rovesníkom. 

Deľba práce v rodine, problémy v rodine,                      

život detí v rozvrátenej rodine, moja 

pomoc v rodine.                                                                                                                                        

Pomenovať a porovnávať vzťahy 

v harmonickej a rozvrátenej rodine. 

Práca s počítačom, komunikácia 

s internetom, práca v  textovom 

a grafickom editore. 

Využívať všetky dostupné formy 

komunikácie. 

                                                                 

 

     Pracovno-technická oblasť 

 

 
Obsahový štandard 
 

 
Výkonový štandard 

Sebaobsluha, poriadok v triede,               

v oddelení, poriadok na stole,  v šatni.                                                                                

Kultivovať základné seba obslužné  

a hygienické návyky. 

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom,                  

hrdosť na spoločný výsledok práce, 

spolupráca. 

Vedieť spolupracovať so skupinou. 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 

pracovné postupy, zhotovenie darčeka, 

rozvoj jemnej motoriky, manipulačné 

zručnosti,. 

Rozvíjať základy manuálnych 

a technických zručností. 

Práca s rôznym materiálom, maska na 

karneval, kalendár oddelenia, návrh 

oddychového kútika v oddelení, kútika 

živej prírody, výstavy prác. 

Získať základné zručnosti v tvorbe                           

jednoduchých projektov. 

Práca s papierom, textilom  a  prírodným 

materiálom – výrobky s praktickým 

využitím, studené jedlá, nápoje, recepty, 

postupy  

Získať základy zručností, potrebných  

pre praktický život. 
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    Prírodovedno-environmentálna oblasť 

 

 
Obsahový štandard 
 

 
Výkonový štandard 

Pozorovanie prírody, fauny a flóry 

 v regióne, pozorovanie zmien v prírode, 

šetrenie energiami, vodou, tematická 

rozprávka. 

Pochopiť základné princípy ochrany 

životného  prostredia.  

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie                    

prírody a okolia ŠKD, zber papiera,                       

triedenie odpadu, tvorivé využitie 

odpadu. 

Rozvíjať zručnosti pri jednoduchej 

činnosti na tvorbe a ochrane životného 

prostredia. 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie,              

civilizačné choroby. 

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia, 

alkoholu a iných drog. 

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje               

zdravie, príčiny ochorenia, racionálna                                   

strava, potravinová pyramída. 

Vyjadriť význam dodržiavania 

základných zásad zdravej výživy. 

Stravovacie návyky, pitný režim, 

striedanie práce s odpočinkom, prvá 

pomoc, obliekanie podľa ročných období. 

Uvedomovať si základné princípy 

zdravého životného štýlu. 
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     Esteticko-výchovná oblasť 

     

 
Obsahový štandard 
   

 
Výkonový štandard 

Kultúrne pamiatky v meste, regióne, 

múzeum, galéria, ľudové tradície, zvyky, 

povesti, názvy ulíc, miestne noviny, 

história a dnešok.  

Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám  

v blízkom okolí. 

Hudba, výtvarné umenie, tanec. Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu. 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné                     

činnosti, športové činnosti. 

Rozvíjať svoj talent a špecifické 

schopnosti. 

Záujmová činnosť, príprava umeleckého 

vystúpenia                     

 

Byť otvorený k tvorivej činnosti. 

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby,                        

úprava zovňajšku.                                 

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej 

estetickej úprave prostredia a svojej 

osoby. 

Veľká noc, Deň matiek, Úcta k starším, 

Advent, Vianoce. 

 Podieľať sa na príprave kultúrnych 

podujatí v skupine. 

Tematická vychádzka, pozorovanie 

zmien, audio nahrávka, rozprávka. 

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu  

v bežnom živote. 
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Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 
 

 
Obsahový štandard 
 

 
Výkonový štandard    

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné                     

chvíľky. 

Ovládať základné hygienické návyky. 

Prechádzka, bicyklovanie, lyžovanie,                       

plávanie, cvičenie v telocvični, stolný 

tenis, kolektívne loptové hry. 

Rozvíjať schopnosť relaxovať 

pravidelným cvičením a pohybom. 

Záujmová činnosť, športová súťaž. Rozvíjať športový talent a schopnosti. 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, 

skupinové  netradičné športové disciplíny 

a hry. 

Pochopiť význam pravidelného pohybu 

a cvičenia. 

Prechádzka, poznávacia vychádzka, 

bicyklovanie, prechod do školy a domov, 

dopravné značky. 

Poznať dopravné prostriedky a pravidlá 

cestnej premávky. 
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7.  Výchovné osnovy  

 

Vzdelávacia oblasť  

(165 VVČ ročne) 

 

Výchovno-
vzdelávací 
cieľ 

 
Obsah 

Metódy 
formy 

Počet 
VVČ 
1.ročník 

Počet 
VVČ 
2.ročník 

Počet 
VVČ 
3.ročník 

Počet 
VVČ 
4.ročník 

Písať 
samostatne 
domáce 
úlohy. 

Domáce úlohy. individuálny 
prístup, 
tréning, 
motivácia, 
vysvetlenie, 
zábavné 
didaktické hry 
 

120 120 120 120 

Poznávať  
a rozvíjať 
efektívne 
spôsoby 
učenia sa. 
 
 

Techniky 
učenia,  
ako sa učiť, 
rozvíjanie 
vedomostí, 
čítanie textu, 
reprodukcia 
príbehu. 

individuálny 
prístup, 
motivácia, 
povzbudenie, 
motivačné 
hodnotenie, 
modelové 
situácie, 
prezentácia 
 

10 10 10 10 

Získavať 
nové 
poznatky 
a informácie. 

Práca 
s informačnými 
zdrojmi, čítanie 
s porozumením, 
práca 
s encyklopédiou 
a slovníkom, 
sebavzdelávanie 
 

individuálny 
prístup, 
aktivizácia, 
brainstorming, 
riešenie 
nových úloh, 
prezentácia 

20 20 20 20 

Rozvíjať 
získané 
poznatky 

Rozvíjanie 
slovnej zásoby, 
jazykolamy, 
zmyslové hry, 
doplňovačky, 
sudoku, 
tajničky, 
didaktické hry 
 

individuálny 
prístup, 
riešenie úloh 

15 15 15 15 
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Spoločensko-vedná  oblasť 

(33 VVČ ročne) 

 

Výchovno-
vzdelávací 
cieľ 

 
Obsah 

Metódy 
formy 

Počet 
VVČ 
1.ročník 

Počet 
VVČ 
2.ročník 

Počet 
VVČ 
3.ročník 

Počet 
VVČ 
4.ročník 

Obhajovať si 
svoj názor. 
 

Asertivita, 
asertívne 
správne, 
jednoduché 
techniky 

vysvetlenie, 
povzbudenie, 
hranie rolí, 
list, hry na 
presadzova-
nie, aktivačné 
hry  

1 1 1 1 

Vypočuť si 
opačný 
názor. 
 

Vedenie 
rozhovoru, 
diskusia, 
dialóg 
a monológ. 

vysvetlenie, 
tréning, 
aktivačné hry, 
hranie rolí, 
dramatizácia 

1 1 1 1 

Spolurozho -
dovať 
o živote 
v rodine, 
skupine. 
 

Dodržiavanie 
školského 
poriadku ŠKD, 
ŠK, denného 
režimu dieťaťa, 
spolupráca, 
zodpovednosť, 
vytváranie 
pozitívnej 
klímy 
v oddelení. 
 

vysvetlenie, 
povzbudenie, 
hranie rolí, 
hry na 
presadzovani
e, aktivačné 
hry, návšteva 
ŠK 

3 3 3 3 

Ovládať 
jednoduché 
zručností 
seba 
hodnotenia, 
seba 
riadenia, 
seba 
motivácie  
a empatie. 
 

Emócie, prečo 
sme 
nahnevaní, 
silné a slabé 
stránky 
osobnosti, 
trpezlivosť, 
upokojenie sa, 
ako zvládnuť 
hnev, pozitívne 
myslenie, ako 
pochopiť iných, 
seba úcta.  
 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
povzbudenie, 
hranie rolí, 
hry na 
úprimnosť, 
hry na 
vciťovanie, 
dramatizácia, 
výtvarná 
práca 
 

3 3 3 3 

Prejavovať 
úctu  
k rodičom, 
starším, 
ženám, 
predkom, 

Moja rodina, 
čo je domov, 
vlastné 
zážitky, vinš, 
rozprávanie 
o domove, 

individuálny 
prístup, film, 
rozprávka, 
hranie rolí, 
hry na 
vciťovanie, 

3 3 3 3 
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rovesníkom. 
 

prejavy úcty 
k ľuďom, čo je 
tolerancia. 
 

darček, vinš 

Prejavovať 
ohľaduplnosť 
k osobám so 
zdravotným 
postihnutím.  
 

Život 
 so 
zdravotným 
postihom, čo je 
predsudok, 
vzťah  k deťom  
s handicapom. 
 

individuálny 
prístup, film, 
rozprávka, 
hranie rolí, 
hry na 
vciťovanie 

1 1 1 1 

Rozlíšiť  
dodržiavanie 
a 
porušovanie 
ľudských páv 
a základných 
slobôd. 
 

Práva dieťaťa, 
ľudské práva, 
šikanovanie, 
diskriminácia, 
moje práva, 
tvoje práva, 
spolužitie bez 
násilia. 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
brainstorming 
hry na 
riešenie 
konfliktov, hry 
na dôveru, 
hry na seba 
presadzova-
nie 
 

1 1 1 1 

Posilniť 
základy 
hrdosti 
k národnej 
a štátnej 
príslušnosti. 

Slovensko 
v Európe, 
Slovensko vo 
svete, úspechy 
slovenských 
športovcov, 
umelcov, 
mládeže, 
tradície, zvyky, 
obyčaje 
Slovenska, 
kraja a iných 
krajín, rodné 
mesto a jeho 
okolie, 
bydlisko. 
 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
výtvarná 
práca, tvorivá 
dielňa, 
diskusia, film, 
riadený 
rozhovor, 
rozprávka, 
vychádzka, 
zážitkové 
učenie 

10 10 10 10 

Kultivovať 
kultúrne 
návyky a 
vyjadrovanie 
sa. 

Pozdrav, 
podanie ruky, 
požiadanie, 
prosba, 
poďakovanie, 
prepáčenie, 
odmietnutie, 
oslovenie, 
darovanie, 
stolovanie, 
vzájomné 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
hranie rolí, 
dramatizácia 

3 3 3 3 
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počúvanie sa, 
správanie sa 
v spoločnosti, 
u lekára,  
v obchode. 
 

Rozlišovať 
kultúrne 
a nekultúrne 
prejavy 
v správaní. 
 

Vulgarizmy, 
slang, gestá, 
neformálna 
komunikácia, 
spolužitie 
bez násilia, 
spolužitie 
v kolektíve. 
 

individuálny 
prístup, 
pochvalný 
list, 
vysvetlenie, 
aktivačné hry, 
hranie rolí 

3 3 3 3 

Samostatne 
a kriticky 
riešiť 
jednoduché 
konflikty, 
životné 
situácie, 
situácie  
v oddelení. 

Čo je konflikt, 
z čoho konflikt 
vzniká, 
správanie, 
ktoré 
podporuje 
konflikt a ktoré 
predchádza 
konfliktu, 
odpúšťanie. 
 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
hranie rolí, 
hry na 
riešenie 
konfliktov, 
dramatizácia 
 
 

1 1 1 1 

Pomenovať a 
porovnávať 
vzťahy 
v 
harmonickej 
a rozvrátenej 
rodine. 

Deľba práce 
v rodine, 
vlastné 
zážitky, 
problémy 
v rodine, 
život detí 
v rozvrátenej 
rodine, moja 
pomoc 
v rodine. 
 

individuálny 
prístup, 
hranie rolí, 
sociálne hry, 
dramatizácia, 
výtvarná 
práca, film, 
rozprávka, 
riadený 
rozhovor, 
písanie 
pozdravu 
 

2 2 2 2 

Využívať 
všetky 
dostupné 
formy 
komunikácie. 

Práca 
s počítačom, 
komunikácia 
s internetom, 
práca 
v textovom 
a grafickom 
editore. 
 

individuálny 
prístup, 
braistorming, 
vlastná 
práca, 
riešenie úloh, 
tréning, 
prezentácia 

1 1 1 1 
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Pracovno-technická oblasť 

(33 VVČ ročne) 

 

Výchovno-
vzdelávací 
cieľ 

 
Obsah 

Metódy 
formy 

Počet 
VVČ 
1.ročník 

Počet 
VVČ 
2.ročník 

Počet 
VVČ 
3.ročník 

Počet 
VVČ 
4.ročník 

Kultivovať 
základné 
seba 
obslužné 
a hygienické 
návyky. 
 

Sebaobsluha, 
poriadok na 
stole, v lavici,  
v šatni, 
umývanie rúk, 
vetranie , 
telovýchovné 
chvíľky. 
 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
motivácia, 
aktivizácia, 
hodnotenie. 
 

2 2 2 2 

Vedieť 
spolupraco-
vať so 
skupinou. 
 

Kladný vzťah 
k spolužia-
kom,  hrdosť 
na spoločný 
výsledok 
práce. 
 

individuálny 
prístup, 
motivácia, 
kooperačné 
hry, spoločné 
podujatia, 
besiedka, 
súťaž 

4 4 4 4 

Rozvíjať 
základy 
manuálnych 
a technic-
kých 
zručností. 
 

Práca 
s rôznym 
materiálom, 
s papierom, 
netradičné 
pracovné 
postupy, 
zhotovenie 
darčeka,  
rozvoj jemnej 
motoriky, 
manipulačné 
zručnosti, 
spolupráca. 

individuálny 
prístup, 
povzbudenie, 
vysvetlenie, 
aktivizácia, 
tvorivá dielňa, 
vlastná 
práca, 
výstava prác 
 

16 16 16 16 

Získavať 
základy 
zručností 
potrebných 
pre praktický 
život. 
 

Poriadok 
v herni, 
v triede, seba 
obslužné 
činnosti, 
studené jedlá, 
práca 
s papierom, 
textilom. 
 

individuálny 
prístup, 
tréning, 
povzbudenie, 
aktivačné hry, 
vlastná 
práca, 
výstava, 
zážitkové 
učenie 

8 8 8 8 

Získavať 
základné 
zručnosti 
v tvorbe 

Práca 
s rôznym 
materiálom, 
s papierom, 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
povzbudenie, 

3 3 3 3 
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jednodu-
chých 
projektov. 
 

maska na 
karneval, 
kalendár 
oddelenia, 
návrh 
oddychového 
kútika 
v oddelení, 
kútika živej 
prírody, 
výstavy prác. 
 

brainstorming 
tvorivá dielňa, 
kooperačné 
hry, vlastná 
práca, 
prezentácia, 
zážitkové 
učenie 
 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

(33 VVČ ročne) 

 

Výchovno-
vzdelávací 
cieľ 

 
Obsah 

Metódy 
formy 

Počet 
VVČ 
1.ročník 

Počet 
VVČ 
2.ročník 

Počet 
VVČ 
3.ročník 

Počet 
VVČ 
4.ročník 

Pochopiť 
základné 
princípy 
ochrany 
životného 
prostredia. 
 

Poznávanie 
zvierat, rastlín 
v regióne, 
pozorovanie 
zmien 
v prírode, 
šetrenie 
energiami, 
vodou, 
tematická 
rozprávka 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
ekologické 
hry 
 

17 17 17 17 

Rozvíjať 
zručnosti pri 
jednoduchej 
činnosti na 
tvorbe 
a ochrane 
životného 
prostredia. 
 

Starostlivosť 
o izbové kvety, 
čistenie 
prírody 
a okolia ŠKD, 
zber papiera, 
triedenie 
odpadu, 
využitie 
odpadu, zber 
prírodnín. 
 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
motivácia, 
aktivizácia, 
prezentácia, 
zážitkové 
učenie 
 

5 5 5 5 

Pochopiť 
škodlivosť 
fajčenia, 
alkoholu 
a iných drog. 
 

Čo je nikotín 
fajčenie 
alkohol 
a zdravie, 
civilizačné 
choroby. 
 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
výtvarné 
spracovanie 
zážitku, súťaž 
 

3 3 3 3 

Pochopiť Podstata individuálny 4 4 4 4 
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význam 
dodržiavania 
základných 
zásad 
zdravej 
výživy. 

zdravia, 
zodpovednosť 
za svoje 
zdravie, príčiny 
ochorenia, 
racionálna 
strava, 
potravinová 
pyramída. 
 

prístup, 
vysvetlenie, 
aktivácia, 
rozprávka, 
súťaž 

Poznať 
základné 
princípy 
zdravého 
životného 
štýlu. 
 

Stravovacie 
návyky,  
pitný režim, 
striedanie 
práce 
s odpočinkom, 
prvá pomoc, 
obliekanie 
podľa ročných 
období. 
 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
aktivácia, 
rozprávka, 
beseda 
s lekárom, 
súťaž 
 

4 4 4 4 

 
 
 
 
Esteticko-výchovná oblasť 

(33 VVČ ročne)  

 

Výchovno-
vzdelávací 
cieľ 

 
Obsah 

Metódy 
formy 

Počet 
VVČ 
1.ročník 

Počet 
VVČ 
2.ročník 

Počet 
VVČ 
3.ročník 

Počet 
VVČ 
4.ročník 

Posilniť úctu 
ku kultúrnym 
hodnotám 
v blízkom 
okolí. 
 

Návšteva kina, 
galérie, 
múzea, 
kultúrnych 
pamiatok 
v obci 
a regióne, 
ľudové 
tradície. 
 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
ukážka, 
výtvarné 
práce, film, 
rozprávka, 
výstava prác, 
vychádzka, 
hudobné 
nahrávky 

6 6 6 6 

Rozvíjať 
základy 
vzťahu 
k umeniu. 
 

Hudba, 
výtvarné 
umenie, tanec, 
záujmová 
činnosť, nácvik 
programu. 
 

motivácia, 
ukážka, 
povzbudenie, 
návšteva 
kultúrneho 
podujatia 

2 2 2 2 

Rozvíjať 
talent 

Netradičné 
výtvarné 

individuálny 
prístup, 

10 10 10 10 
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a špecifické 
schopnosti. 
 

techniky, 
hudobné 
činnosti, 
športové 
činnosti. 
 

motivácia, 
ukážka, 
povzbudenie, 
brainstorming 
výstava prác, 
súťaž, 
hudobné 
nahrávky 
 

Rozvíjať 
základy 
tvorivých 
schopností 
a zručností. 
 

Záujmová 
činnosť 
a príprava 
kultúrneho 
vystúpenia. 
 

individuálny 
prístup, 
motivácia, 
ukážka, 
povzbudenie, 
brainstorming 
prezentácia, 
výstava prác 
 

5 5 5 5 

Prejavovať 
pozitívny 
vzťah 
k jednodu-
chej 
estetickej 
úprave 
prostredia 
a svojej 
osoby. 
 

Úprava triedy, 
netradičné 
ozdoby, 
úprava 
zovňajšku. 
 

individuálny 
prístup, 
motivácia, 
ukážka, 
povzbudenie, 
brainstorming 
aktivizácia 

3 3 3 3 

Podieľať sa 
na príprave 
kultúrnych 
podujatí 
v skupine. 
 

Veľká noc, 
Deň matiek, 
úcta k starším, 
Vianoce, 
spevácka 
súťaž. 
 

individuálny 
prístup, 
motivácia,  
povzbudenie,  
aktivizácia, 
besiedka 
 

2 2 2 2 

Objavovať 
a vnímať 
krásu 
v bežnom 
živote. 
 

Tematická 
vychádzka, 
pozorovanie 
zmien, 
rozprávka, 
vlastná 
skúsenosť. 
 

individuálny 
prístup,   
povzbudenie,  
pozorovanie, 
ilustrácia 
zážitku 

5 5 5 5 
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Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

(33 VVČ ročne) 

Výchovno-
vzdelávací 
cieľ 

 
Obsah 

Metódy 
formy 

Počet 
VVČ 
1.ročník 

Počet 
VVČ 
2.ročník 

Počet 
VVČ 
3.ročník 

Počet 
VVČ 
4.ročník 

Ovládať 
základné 
hygienické 
návyky. 

Umývanie rúk, 
vetranie, 
telovýchovné                     
chvíľky. 
 

individuálny 
prístup, 
motivácia, 
povzbudenie, 
aktivizácia, 
tréning 
 

5 5 5 5 

Rozvíjať 
schopnosť 
relaxovať 
pravidelným 
cvičením 
a pohybom. 
 

Prechádzka, 
kolektívne 
športové hry, 
cvičenie 
v telocvični, 
základy 
rytmickej 
gymnastiky 
a tanca, 
bicyklovanie, 
stolný tenis.  
 

individuálny 
prístup, 
motivácia, 
povzbudenie, 
aktivizácia, 
tréning 
 

11 11 11 11 

 
Pochopiť 
význam 
pravidelného 
pohybu 
a cvičenia. 
 

 
Otužovanie, 
relaxačné 
cvičenie, 
skupinové hry, 
netradičné 
športové 
disciplíny 
a hry. 
 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
motivácia, 
povzbudenie, 
aktivizácia, 
tréning 
 
 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

Rozvíjať 
športový 
talent 
a schopnosti. 
 

Záujmová 
činnosť, futbal, 
basketbal, 
vybíjaná, 
atletika  
 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
motivácia, 
povzbudenie, 
aktivizácia, 
tréning, 
súťaž. 
 

5 5 5 5 

Poznať 
dopravné 
prostriedky 
a pravidlá 
cestnej 
premávky. 

Prechádzka, 
poznávacia 
vychádzka, 
bicyklovanie, 
prechod do 
školy a domov, 
dopravné 
značky. 

individuálny 
prístup, 
vysvetlenie, 
motivácia, 
povzbudenie, 
aktivizácia, 
tréning, súťaž 
 

5 5 5 5 
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