
    VÝCHOVNÉ OSNOVY    Príloha č.5

Pracovno-technická oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 
Rozvíjať základy manuálnych 
zručností, rozvíjať tvorivosť, 
fantáziu, estetické cítenie 

Navliekanie prírodných 
materiálov, zhotovovanie figúrok 
z prírodnín, nalepovanie semien, 
listov, aranžovanie kytíc zo 
sušených kvetov 

Motivácia 
Samostatná práca 
Individuálny prístup 
Hodnotenie 
Výstava zhotovených 
výrobkov 

Vedieť spolupracovať v 
skupine, pochopiť význam 
separovania odpadu ,rozvíjať 
základy technických zručností, 
rozvíjať predstavivosť a 
tvorivosť, šetrné 
zaobchádzanie s materiálom 

Práca s odpadovým materiálom-
kartón, škatuľky, obaly, 
vytváranie makiet dopravných 
prostriedkov, nábytku, sídliska, 
detského ihriska, práca s 
farebným a krepovým papierom, 
vlnou 

Motivácia 
Skupinová práca 
Individuálny prístup 
Výstava zhotovených 
výrobkov 

Dbať na bezpečnosť pri práci s 
ostrými predmetmi, získať 
zručnosti pre praktický život, 
rozvíjať jemnú motoriku 

Vystrihovanie rôznych tvarov -
zvieratká, kvety, vtáky, ovocie, 
vytváranie koláží, priestorové 
figúrky, zašívanie a prišívanie 
gombíkov 

Motivácia 
Individuálny prístup 
Hodnotenie 
Výstavka prác 

Potešiť iných vlastnoručne 
vyrobeným darčekom, rozvíjať 
presnosť a precíznosť pri práci 

Výroba darčekov z rozličných 
materiálov pri rôznych 
príležitostiach: Vianoce, Deň 
matiek, zápis prvákov 

Motivácia 
Individuálny prístup 
Hodnotenie 

Rozvíjať estetické cítenie, 
vkus ,viesť deti k 
zodpovednosti za výsledok 
práce, byť na seba hrdý 

Vytváranie výzdoby ŠKD-
Vianoce, Veľká noc, výroba 
vianočných ozdôb, inštalovanie 
výstavy detských prác 

Motivácia 
Skupinová práca 
Hodnotenie 

Rozvíjať predstavivosť, 
fantáziu, tvorivosť, vedieť 
spolupracovať v skupine 

Stavby v piesku Motivácia 
Aktivizácia 

Rozvíjať zručnosť, presnosť 
pri práci, radosť z 
vlastnoručne vyrobenej hračky

Jednoduchá stolová hra, 
jednoduchá hračka 

Motivácia 

Rozvíjať schopnosť sústrediť 
sa, presnosť pri práci, 
motoriku prstov 

Prekladanie farebného alebo 
novinového papiera – lietadlo, 
čiapka, loďka, pohár 

Motivácia 

Rozvíjať zručnosť, trpezlivosť, 
schopnosť sústrediť sa 

Viazanie rôznych druhov uzlov, 
náramky priateľstva 

Motivácia 

Rozvíjať tvorivosť, estetické 
cítenie, podporovať kladné 
emócie 

Ozdoby na stromček, zdobenie 
stromčeka v ŠKD 

Motivácia 

Rozvíjať zručnosť, fantáziu, 
zachovávať tradície 

Výroba masky na karneval Motivácia 



Spoločensko-vedná oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 
Viesť deti k správnemu 
používaniu telefónu a internetu, 
upozorniť ich na možné 
nebezpečenstvá 

Rozličné spôsoby komunikácie Motivácia 
Rozhovor 
Diskusia 
Výtvarná práca 

Viesť deti k úcte k osobnostiam, 
mať vhodné vzory, brať si príklad 
z čestných ľudí 

Významné osobnosti Slovenska –
športovci, vynálezcovia, kozmomaut 
atď. 

Motivácia 
Rozhovor 
Výtvarná práca 
Kvíz 

Prejavovať ohľaduplnosť osobám 
so zdravotným postihnutím 

Ťažký život handicapovaných ľudí, 
odstraňovanie bariér, práca 
charitatívnych organizácií 

Motivácia 
Rozhovor 

Viesť deti k úcte k rodičom a 
starým rodičom, prehlbovať lásku 
k rodičom, deľba povinností v 
rodine 

Moja rodina, domov, kto tvorí rodinu, 
deľba povinností v rodine, ako 
pomáham rodičom 

Motivácia 
Rozhovor 
Situačné hry 
Rozprávka 
Výtvarná práca 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne 
prejavy správania, poukázať na 
neslušné prejavy správania a 
potláčať tieto prejavy u detí 

Používanie slov – prosím, ďakujem, 
prepáč 
Zdravenie starších ľudí, používanie 
vulgárnych slov a gest 

Motivácia 
Rozhovor 
Situačné hry 

Ovládať pravidlá správneho 
stolovania 

Ako sa správame pri stole, na 
návšteve, ako vítame hostí, umývanie 
rúk pred jedlom, slávnostná tabula, 
vedieť používať príbor, nerozprávať s 
plnými ústami 

Motivácia 
Rozhovor 
Situačné hry 
Ukážka 

Rozlíšiť dodržiavanie a 
porušovanie ľudských práv a 
slobôd 

Život detí v harmonickej a rozvrátenej 
rodine, násilie v rodine, šikanovanie, 
diskriminácia, terorizmus 

Motivácia 
Rozhovor 
Výtvarná práca 

Prehlbovať cit spolupatričnosti, 
prejavovať hrdosť k národným 
hodnotám a tradíciám 

Poznať svoju obec, dôležité inštitúcie 
v obci, zvyky a tradície, zúčastňovať 
sa na kultúrnych akciách v obci, 
poznať úspechy našich rodákov 

Motivácia 
Rozhovor 
Výtvarná práca 

Vytvárať dobrú atmosféru v 
oddelení, upevňovať priateľstvo 

Môj najlepší priateľ, čo sa mi na ňom 
páči, ako sa ja správam k ostatným, 
pomoc mladším deťom v oddelení, 
vzťahy medzi dievčatami a chlapcami 

Motivácia 
Rozhovor 
Situačné hry 

Rozvíjať kladný vzťah k práci, 
vážiť si každú profesiu 

Kde pracujú moji rodičia, poznávanie 
rôznych druhov profesií, prečo 
chodíme do práce, význam peňazí, 
hierarchia hodnôt 

Motivácia 
Rozhovor 
Výtvarná práca 
Hranie rolí 

Predchádzať požiarom a úrazom Manipulácia s otvoreným ohňom, 
zábavnou pyrotechnikou, elektrickými 
spotrebičmi, čo robiť v prípade 
požiaru 

Motivácia 
Rozhovor 
Výtvarná práca 

Viesť k opatrnosti pri styku s 
neznámymi ľuďmi 

Vyhýbanie sa osamelým miestam, 
nebrať nič od cudzích ľudí, veku 
primeranou formou vysvetliť čo je 
pedofília 

Motivácia 
Rozhovor 



Prírodovedno-enviromentálna oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 
Poznať základné princípy 
ochrany životného prostredia 

Pozorovanie prírody v okolí obce, 
pozorovanie zmien v prírode, 
poznávanie rastlín a živočíchov, šetrenie 
energiami a vodou 

Motivácia 
Rozhovor 
Vysvetlenie 
Vychádzka 
Ekologické hry 

Rozvíjať zručnosti pri tvorbe a 
ochrane životného prostredia 

Starostlivosť o izbové rastliny, čistenie 
prírody a okolia ŠKD, zber prírodnín, 
zber papiera, triedenie odpadu, tvorivé 
využitie odpadu 

Motivácia 
Vysvetlenie 
Aktivizácia 
Výtvarná práca 
Vychádzka 

Pochopiť význam dodržiavania 
zásad zdravej výživy, 
predchádzať civilizačným 
chorobám a obezite detí 

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje 
zdravie, racionálna strava, príčiny 
ochorenia, zdravé a nezdravé jedlá, 
pravidelné stravovanie, význam mlieka 
pre zdravie 

Motivácia 
Vysvetlenie 
Rozprávka 
Kvíz 
Výstava 

Poznať základné princípy 
zdravého životného štýlu, 
vedieť správne odpočívať a 
zmysluplne využívať voľný čas 

Stravovacie návyky, pitný režim, 
striedanie práce s odpočinkom, správne 
obliekanie podľa počasia, škodlivosť 
fajčenia a alkoholu, dostatočný pohyb a 
spánok 

Motivácia 
Vysvetlenie 
Rozhovor 
Aktivizácia 
Výtvarná práca 
Kvíz 

Rozvíjať kladný vzťah k 
zvieratám, vštepovať deťom 
lásku k zvieratám, viesť k 
ohľaduplnosti 

Zvieratá, ktoré máme doma, ako sa o ne 
staráme, ochrana voľne žijúcich zvierat, 
vtáctva, práca lesníkov, poľovníkov, 
vtáky našich lesov, spôsob života včiel, 
ich význam pri opeľovaní 

Motivácia 
Rozhovor 
Výtvarná práca 
Kolekcia obrázkov 
Kvíz 

Pochopiť význam dodržiavanie 
zásad zdravej výživy 

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje 
zdravie, racionálna strava, príčiny 
ochorenia 

Motivácia 
Vysvetlenie 
Rozprávka 
Kvíz 
Výstava 

Poznať liečivé rastliny, ich 
využitie v ľudovom liečiteľstve 
a zneužívanie na výrobu drog 

Poznávanie liečivých rastlín v našom 
okolí 

Motivácia 
Vychádzka 
Výtvarná práca 
Vytvorenie 
herbáru 

Poznať lesné byliny a plody, 
dodržiavaťzásady pri ich 
zbieraní 

Poznávanie lesných plodov, húb, 
lesných bylín 

Motivácia 
Prezeranie 
encyklopédie 
Výtvarná práca 

Viesť deti k šetreniu vodou, 
význam vody v prírode, 
dodržiavanie pitného režimu 

Zdravé a nezdravé nápoje, minerálne a 
liečivé pramene na Slovensku, účinky 
liečivých prameňov, skupenstvá vody, 
ničivá sila vody- povodne 

Motivácia 
Kvíz 
Rozhovor 

Ochrana čistoty vodných tokov, 
vytvátať správny vzťah k 
životnému prostrediu a k 

Poznávanie najbežnejších druhov rýb, 
práca rybárov, pytliactvo 

Motivácia 
Prezeranie 
encyklopédií 



ochrane prírody Výtvarná práca 

Poznať prírodné javy a chrániť 
sa pred ich účinkami 

Sledovaie počasia a jeho vplyv na 
prírodu, príčiny zmien počasia, ako 
vzniká búrka, dúha, čo je ozónová diera, 
škodlivé účinky slnečného žiarenia, 
ochrana pred bleskom 

Motivácia 
Rozhovor 
Výtvarná práca 

Vedieť sa orientovať v čase Meranie času, rôzne druhy hodín, na 
akom princípe pracujú, delenie roka na 
mesiace, týždne, dni 

Motivácia 
Prezeranie 
encyklopédie 
Rozhovor 

Utváranie správneho vzťahu k 
životnému prostrediu, všímať si 
svoje okolie, starať sa o čistotu 
a poriadok 

Triedenie odpadu, zber druhotných 
surovín, recyklácia, divoké skládky, 
tvorivé využitie odpadu 

Motivácia 
Rozhovor 
Práca s 
odpadovým 
materiálom 

Šetrenie elektrickou energiou, 
ochrana pred zasiahnutím 
elektrickým prúdom 

Odkiaľ sa berie elektrický prúd, spôsoby 
výroby elekrickej energie, bezpečné 
zaobchádzanie s elektrickými 
spotrebičmi 

Motivácia 
Rozhovor 

Všímať si a vnímať krásu 
prírody, poznať charakteristické 
znaky jednotlivých ročných 
období, rozvoj pozorovacích 
schopností 

Pozorovanie prírody, striedanie ročných 
období, zmeny v prírode, správne 
obliekanie podľa počasia 

Motivácia 
Rozhovor 
Vychádzka 

Viesť deti k pravidelnému 
umývaniu rúk, dodržiavaniu 
osobnej hygieny, predchádzanie 
ochoreniam 

Detské parazity – vši, choroby 
prenášané zvieratami, ako sa chrániť 
pred kliešťom, ako odstrániť kliešťa, 
nebezpečenstvo besnoty, choroby 
špinavých rúk 

Motivácia 
Rozhovor 



Esteticko-výchovná oblasť

Výchovno-vzelávací cieľ Obsah Metódy, formy 
Vedieť výtvarne zobraziť 
skutočnosť 

Premety dennej spotreby, stroje, 
dopravné prostriedky, vesmír 

Motivácia 
Individuálny prístup 
Výstava 

Viesť k zdravému 
sebavedomiu, vedieť rozlíšiť 
kladné a záporné vlastnosti 
postáv 

Dramatizácie rozprávok Motivácia 
Aktivácia 

Rozvijať hudobú pamäť a 
hudobný sluh 

Spievanie piesní, používanie 
detských hudobných nástrojov, 
hudbné hry 

Motivácia 
Individuálny prístup 
Aktivácia 

Rozvíjať myslenie, reč a 
správne vyjadrovanie 

Riekanky, básničky Motivácia 
Individuálny prístup 
Aktivácia 

Pestovať ľudové tradície a 
kladný vzťah k ľudovej 
slovesnosti 

Spievaie ľudových piesní, čítanie 
ľudových rozprávok, prezeranie 
ilustrácií – Fulla, Hála 

Motivácia 
Individuálny prístup 
Ukážky 

Prejaviť úctu ku kultúrnym 
hodnotám v blízkom okolí 

Poznávanie kultúrnych pamiatok v 
obci, zvyky a tradície nášho regiónu, 
návšteva výstav 

Motivácia 
Ukážky 
Vychádzka 
Výtvarná práca 
Výstava 

Rozvíjať vzťah k umeniu, 
estetický vzťah k ľudským 
výtvorom 

Záujem o hudbu, spev, literatúru, 
divadlo, filmovú tvorbu, čítanie kníh, 
knižnice, sledovanie rozprávok, 
počúvanie hudby, ilutrácie, 
architektúra 

Motivácia 
Individuálny prístup 
Aktivizácia 

Rozvíjať talent a špecifické 
schopnosti 

Estetické vyjadrovanie formou 
recitácie, spevu, tanca, dramatizácie, 
kreslenia, maľovania 

Motivácia 
Povzbudenie 
Individuálny prístup 
Prezentácia 
Súťaž 

Rozvíjať základy tvorivých 
schopností a zručností 

Netradičné výtvarné techniky, opis 
vlastných skúseností, námety z 
prírody 

Motivácia 
Individuálny prístup 
Ilustrácia zážitku 
Výstava 

Rozvíjať estetické cítenie, 
vkus, vnímanie krásy v 
bežnom živote 

Úprava zovňajšku, vhodný spôsob 
obliekania, úprava prostredia, 
netradičné dekorácie, aranžovanie, 
starostlivosť o zeleň, kvetinovú 
obrazovú a inú výzdobu ŠKD 

Motivácia
Individuálny prístup 
Tvorivé dielne 
Tematická vychádzka 
Výstava  

Prekonávať ostych a strach z 
vystúpenia pred kolektívom 

Spievanie piesní, recitácia, ukážky 
vlastnej tvorby 

Motivácia 
Individuálny prístup 
Prezentácia 
Súťaž 

Vedieť výtvarne vyjadriť 
emócie a zážitky 

Výtvarné práce na tému: v cirkuse, 
na výlete, čoho sa najviac bojím 

Motivácia 
Individuálny prístup 
Výstava 

Estetické osvojovanie prírody, Hravé činnosti na námety z prírody, Motvácia 



rozvíjať tvorivosť a estetické 
cítenie 

experimentovanie s farbou, 
poznávanie nových materiálov 

Individuálny prístup 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 
Rozvíjať schopnosť relaxovať 
pravidelným cvičením a 
pohybom 

Prechádzky, telovýchovné chvíľky, 
kolektívne hry 

Motivácia 
Individuálny prístup 
Povzbudenie 
Aktivizácia 
Tréning 

Rozvíjať radosť z pohybu a 
pravidelného cvičenia 

Netradičné športové disciplíny, 
skupinové hry, cvičenie s hudbou 

Motivácia 
Individuálny prístup 
Aktivizácia 

Rozvíjať športový talent a 
schopnosti 

Skoky, preskoky, behy, hádzanie a 
chytanie lopty, futbal, vybíjaná 

Motivácia 
Individuálny prístup 
Tréning 
Súťaž 

Rozvíjať a upevňovať 
charakterové a vôľové 
vlastnosti 

Zdravé súťaženie, tímová spolupráca, 
vedieť prehrávať, dodržiavať 
pravidlá „fair play“, súťaživé hry, 
kolektívne hry, preteky 

Motivácia 
Individuálny prístup 
Aktivizácia 
Súťaž 

Osvojiť si základné hygienické 
návyky a zásady ochrany proti 
nákazám 

Ochorenia „špinavých rúk“, prenosné 
nákazy, detské parazity, správna 
hygiena 

Motivácia 
Individuálny prístup 
Rozhovor 

Pochopiť škodlivosť fajčenia, 
alkoholu a iných drog 

Čo je nikotín, civilizačné choroby, 
vplyv fajčenia a alkoholu na ľudský 
organizmus, pasívne fajčenie 

Motivácia 
Vysvetlenie 
Rozhovor 
Výtvarná práca 

Pochopiť význam prvej 
pomoci, ovládať zásady prvej 
pomoci 

Praktické činnosti na prehlbovanie 
zručností pri poskytovaní prvej 
pomoci, ošetrovanie poranení, 
použitie obväzu, význam 
dezinfekcie, privolanie lekárskej 
pomoci, práca záchrannej služby 

Motivácia
Individuálny prístup 
Praktická ukážka 
Situačné hry 

Rozvíjať rýchlosť, postreh, 
pohotovosť, obratnosť, 
húževnatosť 

Súťaživé hry so švihadlami, s loptou, 
hádzanie a chytanie lopty, krátky 
beh, dlhý beh, štafetový beh, beh s 
preskokom cez prekážku, hádzanie 
loptičkou na cieľ, 
podliezanie a preskakovanie 
prekážok  

Motivácia 
Individuálny prístup 
Aktivizácia 

Rozvíjať sebadisciplínu, 
cieľavedomosť, vytrvalosť 

Obľúbený šport, obľúbený športovec, 
všimať si kladné vlastnosti 
športovcov 

Motivácia 
Rozhovor 
Výtvarná práca 



Rozvíjať pohybové schopnosti 
detí, pestovať pohybovú 
kultúru, zmysel pre rytmus 

Rytmické cvičenia, cvičenie s 
hudbou 

Motivácia 
Aktivizácia 

Rozvíjať usilovnosť, 
cieľavedomosť a vytrvalosť 

Histrória zimných olympijských hier, 
olympijský znak, heslo 

Motivácia 
Rozhovor 
Výtvarná práca 

Viesť deti k pravidelnému 
športovaniu, upevňovať 
kladný vzťah k športu 

Tradičné a menej známe druhy 
športu 

Motivácia 
Rozhovor 
Prezeranie kníh 

Rozvíjať silu, vytrvalosť Prenášanie ľahších bremien, 
preťahovanie vo dvojiciach 

Motivácia 
Aktivizácia 

Vzdelávacia oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 
Rozvíjať autonómnosť v 
príprave na vyučovanie 

Gramatické a matematické cvičenia Motivácia 
Individuálny prístup 
Povzbudenie 
Hodnotenie 
Kontrola 

Rozvíjať efektívne spôsoby 
učenia sa 

Čítanie textu, reprodukcia príbehu, 
precvičovanie pamäti 

Motivácia 
Povzbudenie 
Vysvetlenie 
Hodnotenie 

Vedieť vyhľadávať informácie 
z rôznych zdrojov 

Čítanie časopisov, encyklopédii, 
internet, televízia 

Motivácia 
Vysvetlenie 
Individuálny prístup 

Rozvíjať komunikačné 
schopnosti v anglickom 
jazyku, rozširovať slovnú 
zásobu 

Didaktické hry, čítanie krátkych 
rozprávok, nácvik anglických 
riekaniek a piesní 

Motivácia 
Povzbudenie 
Hodnotenie 

Rozvíjať slovnú zásobu, 
myslenie, pamäť 

Čítanie kníh, časopisov, krížovky, 
doplňovačky, hlavolamy, didaktické 
hry 

Motivácia 
Vysvetlenie 
Individuálny prístup 
Hodnotenie 


