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SEPTEMBER  Vitajte v materskej škole 
 

Témy týždňa: 

Moja materská škola, moji kamaráti 

Cesta do materskej školy 

Moja rodina 

Poďakovanie za úrodu 

 

Náboženská oblasť: 

Stvorenie sveta 

Prví ľudia 

Panna Mária 

Noemova archa 

 

Prostredníctvom jednotlivých tém sa deti oboznámia s materskou školou, s jej 

priestormi, zamestnancami, spoznajú nových kamarátov, triedne pravidlá, 

okolité budovy, ale aj základné dopravné pravidlá pre bezpečnú cestu do 

materskej školy. Každé dieťa spozná svoju značku, ktorá bude ich pomocníkom 

pri orientovaní sa v priestoroch materskej školy. Deti oboznámia svojich 

kamarátov so svojou rodinou, budú si uvedomovať dôležitosť lásky a pomoci 

medzi členmi rodiny, námetovými hrami znázornia roly jednotlivých členov 

rodiny, vzájomnú pomoc v rodine. Názornou ukážkou a priamym pozorovaním 

budú poznávať ovocie a zeleninu, pripravovať si ovocný i zeleninový šalát, 

priamou manipuláciou triediť ovocie a zeleninu podľa rôznych kritérií a tiež 

uvedomovať si potrebu vďačnosti Pánu Bohu za dar úrody.  

 

Deti začnú postupne spoznávať Bibliu priamou 

manipuláciou, prostredníctvom ktorej sa im 

priblíži udalosť stvorenia sveta, prvých ľuďoch 

na Zemi a ich neposlušnosť voči Pánu Bohu. 

Podľa liturgického roka si budú pripomínať, 

rozvíjať a prehlbovať mariánsku úctu slávením 

sviatku narodenia Panny Márie (8.9.) a sviatku 

mena Panny Márie (12.9.), ako aj sviatku 

Sedembolestnej Panny Márie – patrónky 

Slovenska (15.9). 

Deti budú názornými ukážkami poznávať 

udalosti Noeho vedenia Bohom, uvedomovať si 

ich poslušnosť k Pánu Bohu. 

 

 

 

 



OKTÓBER                                                  Farby jesene 

   

 

Témy týždňa: 

Jeseň, pani bohatá 

Les ukrýva tajomstvá  

Ďakujeme za starkých 

Staráme sa o prírodu 

 

Náboženská oblasť: 

Anjeli strážni 

Abrahám 

Mária, moja nebeská matka 

Svätý František a zvieratká 

 

Deti budú priamym i nepriamym (obrázkový materiál, literárnymi žánrami 

a pod.) pozorovaním prírody a jej zmien, zbieraním plodov i lístia a pod. 

poznávať ročné obdobie – jeseň. Prírodný materiál budú využívať 

prostredníctvom rôznych techník na rozvoj kreativity, predstavivosti 

a sebarealizácie. Deti budú spoznávať život v lese, výtvarnými aktivitami 

znázorňovať život v lese. Prirodzeným spôsobom si budú formovať návyk 

starostlivosti o prírodu a jej ochranu. Tiež sa budú uvedomovať múdrosť 

a láskavosť svojich starých rodičov, uctia si ich básničkami, pesničkami 

a malým darčekom. 

Dramatizáciou Abrahámovho 

putovania budú deti vnímať 

dôležitosť poslušnosti, dôvery 

v Pána Boha, načúvaniu Jeho 

volaniu. Vypočujú si príbeh 

zjavenia Panny Márie deťom vo 

Fatime. Postupne si budú 

uvedomovať dôležitosť modlitby 

svätého ruženca. Deti si vyrobia 

vlastný desiatok svätého ruženca 

a každodennou modlitbou desiatku 

svätého ruženca si budú formovať 

návyk pravidelnej modlitby. 

Detí sa budú oboznamovať s 

anjelmi strážcami – ochrancami 

a patrónmi materskej školy, ich úlohu v našom živote, budú poznávať mená 

archanjelov. Dozvedia sa i o živote sv. Františka a jeho vrúcnej láske k Pánu 

Bohu. 

 



NOVEMBER                                    Poznávam sám seba 

   

 

Témy týždňa: 

Kto som? -  Ľudské telo 

Keď som zdravý, je mi fajn 

Farby, tvary, predmety 

Tak plynie čas 

 

Náboženská oblasť 

Svätí v našom živote 

Prosby k Ockovi 

Ockove požehnania 

Ockove uzdravenia 

 

Cieľom obsahového celku je určiť na základe viaczmyslového vnímania častí 

ľudského tela v základných anatomických kategóriách a ich jednotlivé 

fyziologické funkcie. Deti sa budú snažiť pomenovať vlastné emócie i emócie 

iných ľudí, uvedomovať si znaky ochorenia a zdravia, dôležitosť pohybu 

a zdravej výživy pre život, poznávať životohrozujúce situácie. V téme Farby, 

tvary, predmety si upevnia základné znalostí o predmetoch, materiáloch, 

farbách  tvaroch a ich veľkosti, spoznajú rôznorodosti materiálov z ktorých sú 

vytvorené. Zameriame sa na poznávanie predmetov vo svojom okolí 

a predmetov dennej potreby. Deti pri manipulácii s predmetmi sa oboznámia 

s ich správnym zaobchádzaním, používaním, ale aj s možným 

nebezpečenstvom a jeho vyvarovaním sa. Deti si budú utvrdzovať poznanie 

farieb, experimentovať s ich miešaním a vznikom nových farieb. Spoznajú tiež 

rovinné a priestorové geometrické útvary, budú skúmať ich vlastnosti a 

vyhľadávať ich v predmetoch každodenného života, rozlišovať a porovnávať. 

Deti sa budú postupne oboznamovať i s časovými vzťahmi a režimom dňa, 

poznávať dni v týždni, mesiace v roku, ale i ročné obdobia. 

 

Deti budú poznávať život rôznych svätých, 

vnímať ich ako naše vzory, modlitbou sa 

utiekať k svätým a tým sláviť sviatok 

všetkých svätých i spomienku na verných 

zosnulých. V oktáve za zomrelých si 

spomenúť na našich zosnulých a prejaviť 

im lásku modlitbou a zapálením sviece 

(navštíviť kryptu pod kostolom). 

V starozákonných príbehoch budú 

poznávať význam dôvery v Pána Boha 

a jeho vypočutie prosieb tých, ktorí k Nemu volajú, ale aj význam požehnaní od 

Pána a požehnávania v každodennom živote. Deti si budú formovať návyk 

modlitby za uzdravenie iných, upevňovať dôveru v Nebeského Otca.  



DECEMBER                                                      Dar Lásky 

   

 

Témy týždňa:  

Advent 

Darček z lásky 

Vianoce sa blížia 

 

Náboženská oblasť 

Sv. Mikuláš 

Boh si vyberá mamu pre svojho syna 

Ježišovo narodenie 
 

Obsahový celok je zjednotený s náboženskou oblasťou. Je bohatý na  rozvoj 

osobnostných kompetencií dieťaťa, uvedomenie si vlastnej identity a 

dôstojnosti, na odhaľovanie a rozvíjanie svojich darov a spoznanie najväčšieho 

Božieho daru pre ľudstvo. Vedie k navodeniu atmosféry najkrajších sviatkov 

roka. V deťoch bude rozvíjané estetické vnímanie, vyjadrenie vlastných emócií, 

prejavov empatie, radostného a zmysluplné prežívanie sviatkov, adventných 

(prípravných) dní a vianočných sviatkov. Bude v nich napĺňaná potreba po 

uznaní, po sebarealizácii, posilňovaná sebadôvera, dobré správanie, princípy 

poriadku, úcty, viery. Svoje pocity, dojmy a zážitky vyjadria rôznymi 

umeleckými výrazovými prostriedkami.  

Témami Advent a Boh si vyberá mamu pre svojho Syna sa deti aktívne 

zúčastnia na príprave a priebehu adventných a vianočných sviatkov. Deti 

spoznajú ako sa na Dar Lásky pripravovala Panna Mária a ako sa na tento Dar 

máme pripraviť my. Sprostredkujú sa im staré krásne slovenské zvyky 

a tradície. Počas ,,Vianočnej večere“ sa uvedie príklad tradičnej regionálnej 

kultúry. Budú mať možnosť vyzdobiť si perník, pripraviť stromček, zaspievať 

koledy, vyrobiť adventný veniec, alebo inú vianočnú dekoráciu.  

Sv. Mikuláš, Darček z lásky, nám pomôžu 

spoznať radosť pri obdarovávaní druhých, 

rozlišovať a identifikovať dobré a zlé, 

pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti. 

Sviatok sv. Mikuláša oslávime spolu 

s rodičmi sv. omšou. 

V téme Vianoce sa blížia, Ježišovo narodenie 

budeme spievať piesne a riekanky, vokálne ich 

rytmizovať, využívať pri tom hudobné 

nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie 

charakteru, nálady piesne či skladby, využívať 

dramatizáciu vianočných príbehov a tanečné 

prvky v jednoduchých choreografiách.  

Téma bude ,,korunovaná“  vianočnou besiedkou.



JANUÁR                                       S otvorenými očkami 

   

 

Témy týždňa:  

Zima, zima tu je 

Staráme sa o zvieratká 

Športujeme v zime  

Vesmír  

 

Náboženská oblasť 

Poďme, pokloňme sa 

Poklona pastierov a troch kráľov 

Svätá rodina 

Modlitba – rozhovor sŕdc 

 

,,Zimné témy“ budeme spoznávať podľa aktuálnych požiadaviek, počasia, 

príležitostí. Sú zamerané na rozvoj osobnostných kompetencií dieťaťa, na 

odhalenie pravidelne sa opakujúcich štyroch ročných období, charakteristických 

znakoch v prírode. Vedú k bádaniu a experimentovaniu v obklopujúcom 

prostredí, k poznaniu vlastností snehu, ľadu. Hrami so snehom budú v deťoch 

rozvíjané špeciálne pohybové zručností a schopnosti, rozvoj hrubej motoriky, 

radosť z pohybu v rôznom prostredí bez strachu a zábran. Oboznámia sa tiež so 

základnými fyziologickými funkciami ľudského tela a dôležitosťou správnej 

starostlivosti o svoje telo. Rozšíri sa ich poznanie o uvedomenie si dôležitosti 

pohybu pre naše zdravie, o spoznanie rôznych druhov športov a ich pravidlá, 

tiež dôležitosť ich dodržiavania. Naučia sa dbať na bezpečnosť svoju i druhých. 

Vo výtvarných a technických prejavoch vyjadria svoje vedomosti a zážitky 

Pozorovaním krásy prírody, budú vedené k pozitívnemu  postoju k prírodnému 

prostrediu, zvieracej ríši a bude podporené ich enviromentálne cítenie. 

Spoznáme zvieratá, ich spôsob života v rôznom prostredí, vplyv prírody na ne. 

Deti sa oboznámia s prácou poľovníkov, horárov, zverolekárov. Pri nadobúdaní 

nových informácií využijú rôzne zdroje informácií - knihy, encyklopédie, 

didaktické pomôcky a informačno–komunikačné technológie. Deti prakticky 

uplatnia potrebu starostlivosti o zvieratá (prikrmovanie vtákov). Pri výrobe 

domčeka pre vtáčikov sa naučia pracovať podľa jednoduchého kresleného 

postupu. V téme Vesmír si budú deti uvedomovať existenciu na planéte Zem 

a sprostredkovaným spôsobom poznávať vesmír. V náboženskej oblasti 

piesňami a rôznymi umeleckými technikami (modelovanie, 

kreslenie, koláž) budú môcť vyjadriť radosť z Ježišovho 

narodenia. Pomôžeme im vnímať Božiu lásku k nám cez 

voľnú reprodukciu a dramatické stvárnenie biblických 

príbehov: poklona pastierov, troch kráľov. Naučia sa krátke 

modlitby a spoznajú dôležitosť modlitby. K utvrdeniu 

vedomostí nám prispeje divadelné stvárnenie týchto tém 

pozvanými „hercami- študentmi do našej škôlky. 



FEBRUÁR                                 Tancujme a veseľme sa 

   

 

Témy týždňa:  

Práca ľudí 

Fašiangy 

Cestujeme po Slovensku 

Rozprávkovo 

 

Náboženská oblasť 

Dobrý pastier 

40 dní na púšti 

Ježišove zázraky 

Viem sa zrieknuť? 
 

V danom obsahovom celku budeme poznávať a postupne rozumieť významu 

ľudskej práce – v materskej škole, v jej okolí, v záhrade... V hrách a v 

aktivitách napodobníme ľudskú prácu a uplatníme získané vedomosti. Prakticky 

si vyskúšame siatie semienok a sadenie cibuliek do hrantíkov, o ktoré sa 

budeme starať (kyprenie a polievanie). Deti sa oboznámia s pracovným náradím 

a osvoja si manipuláciu s ním. Získajú pracovné návyky napr. opatrnosť pri 

práci a zanechanie poriadku po sebe po ukončení práce. 

V našej MŠ priblížime ľudové tradície na Fašiangy s rekvizitami a hudobným 

sprievodom. 

Spoznáme svoje bydlisko Nitru, jej časti, dominanty a zvyky. Oboznámime sa s 

nimi prostredníctvom diapozitívov, kníh, obrazov… Spoznáme tiež hlavné 

mesto Slovenskej republiky - Bratislavu a štátne symboly. 

Budeme citlivo vnímať a prežívať krásu slova v poézii a v próze. Navštívime 

bábkové divadlo, budeme dramatizovať rozprávky. Deti z divadelného krúžku 

pripravia pre kamarátov z materskej školy 

modernú hudobno-dramatickú scénku s 

rekvizitami. 

 

Citlivo budeme vnímať a prežívať lásku 

Dobrého pastiera.  
Po krste odišiel Ježiš na púšť kde sa pôstom a 

modlitbou pripravoval na vykupiteľské  

poslanie. Ježiš nám dal príklad, ako máme 

odporovať pokušeniu. Deti budeme motivovať 

k dobrovoľnému pôstu. Vysvetlíme deťom 

pravidlo, že „čo chceš, aby robili tebe, rob aj ty 

iným.“ Objasníme rozdiel medzi dobrom a 

zlom. 



Marec                                               Jar prichádza k nám 

   

 

Témy týždňa:  

Kamarátka kniha 

Dedina a mesto 

Veľká noc 

Znaky jari 

 

Náboženská oblasť 

Pôst, obeta 

Posledná večera 

Krížová cesta 

Vzkriesenie 
 

Deti si mesiaci marec bližšie osvoja prácu s knihou. Budeme spoznávať rôzne 

druhy kníh a rôzne žánre, spisovateľov a ilustrátorov. Navštívime knižnicu. V 

priestoroch MŠ pripravíme s deťmi výstavku detských aj náboženských kníh a 

literatúru pre rodičov.  Našim cieľom je oboznámenie detí s Bibliou. 

Na vychádzke spoznáme svoje bydlisko Nitru (časti mesta, prípadne dediny, v 

ktorej deti žijú) jeho dominanty, zvyky. Svoje poznatky obohatíme čítaním 

encyklopédie mesta Nitry a návštevou galérie. Zhotovíme spomienkový album 

mesta Nitra.  

Praktickou činnosťou zapojíme deti do prípravy veľkonočnej výzdoby a 

vytvárania  tradičných veľkonočných výrobkov. Porozprávame sa o zvieratách 

a ich mláďatkách, pomenujeme prvé jarné záhradné a lúčne kvety a 

vyzdobíme MŠ. Prejavíme vzťah a ochranárske postoje k životnému prostrediu.  

 

Spoločne s deťmi si prehĺbime a 

rozšírime vedomosti o 

najdôležitejších udalostiach našej 

spásy a oboznámime deti so 

symbolikou tohto obdobia (pôst, 

fialová farba , kríž...). 

Pomocou duchovných aktivít deti 

budú prežívať aktívnu prípravu 

na duchovné posolstvo Veľkej 

noci i prežívať  pôstne obdobie 

skutkami lásky k blížnym.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Apríl                                                              Príroda a my 

   

 

Témy týždňa:  

Tajomstvo ukryté v zemi 

Počasie 

Neživá príroda 

Doprava 

 

Náboženská oblasť 

Veľká Noc 

Veľkonočná radosť 

Nedeľa – deň iný ako ostatné 

Duch Svätý 
 

V obsahovom celku sa deti oboznámia prostredníctvom rozličných pokusov ako 

začínajú klíčiť semienka jednotlivých rastlín, budú sledovať ich rast, 

podmienky a potrebné živiny z pôdy a vody. Budú sledovať ako sa mení 

počasie, prečo a ako tieto zmeny priamo či nepriamo ovplyvňujú naše okolie. 

Zistia prečo v zime sneží, ako sa sneh zmení na jar na vodu, ktorá zavlaží polia, 

ako sa potom vyparí, zmení na oblaky a znova vráti na zem. Deti sa tiež 

oboznámia s dopravnými prostriedkami, zistia ako sa dá cestovať po svete a ako 

napríklad cestujú do škôlky ich rovesníci na celom svete. Tiež sa naučia, ktoré 

dopravné prostriedky sú k prírode najohľaduplnejšie a tiež prečo. Spoznajú  

pravidlá cestnej premávky, ktoré si počas prechádzky prakticky utvrdia a tiež 

budú pozorovať dopravu v okolí MŠ. 

 

V tomto obsahovom celku sa deťom primeraným spôsobom, vysvetlí podstata 

našej viery, zmysel, prečo byť dobrým človekom a chrániť si čisté srdce. Deti 

budú vedené k prinášaniu malých obiet z lásky, budú sa učiť hodnotiť pozitívne 

a negatívne charakterové vlastnosti, k postoju odpustenia a nenásilného riešenia 

konfliktov. Spoznajú bolesť vyplývajúcu z hriechu, ale aj nesmiernu radosť 

Ježišovho Srdca počas každej ľútosti z lásky. Spoločne oslávime Ježišovo 

zmŕtvychvstanie i vystúpenie 

na nebo - na miesto , kde je 

Boh, anjeli a všetci svätí, kde 

je len láska, Duch Svätý. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÁJ                                                  Prebúdzanie života 

   

 

Témy týždňa:  

Moja mamička 

Zvieratká a mláďatká 

Život na lúke i na poli 

Cestujeme po svete 

 

Náboženská oblasť 

Panna Mária 

Svätá rodina 

Zasvätenie Panne Márii 

Čo Ti darujem, mamička Mária? 
 

V témach sa budeme zameriavať na posilnenie významu a patričnej úcte 

k životu. Čím sme a ako nás vychovávajú naši rodičia, úloha matky ako 

nositeľky života a pokračovanie rodu pre nasledujúce pokolenie. Deti nahliadnu 

aj do zvieracej ríše a budú zisťovať akú úlohu plnia živé tvory v našom živote. 

Dozvedia sa nové informácie o zvieracích rodinách. Vysvetlíme si význam 

okolia ktoré nás obklopuje: polia, lúky, lesy, hory ako domov pre rôzne 

živočíchy. Prstom po mape spoznávame krajiny a zvieratká v nich žijúce – od 

severného pólu až do Afriky.  

 

Deti sa oboznámia s postavou a životom Panny Márie, naučia sa pomenovať 

členov Svätej rodiny, pomôže sa im vnímať Pannu Máriu ako Matku všetkých 

národov, každého jedného človeka osobne. Spoznajú niektoré miesto/-a jej 

zjavenia/-ní, ako nám svojou nesmiernou materinskou láskou chce pomôcť byť 

šťastnými. Deti budú vedené k odovzdaniu sa pod jej ochranu, ktorá sa 

slávnostne uskutoční na sv. omši zasvätením sa jej Nepoškvrnenému Srdcu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JÚN                                                      Spoznávame svet 

   

 

Témy týždňa:  

Deti celého sveta 

Život vo vode a pri vode 

Prišlo leto 

Dovidenia, milá škôlka 

 

Náboženská oblasť 

Už sa viem rozprávať s Ježišom 

Do Ježišovho Srdca môžem vstúpiť 

Pán je môj pastier 

Nezabudnem na Ježiška cez 

prázdniny 

 

 

Prostredníctvom rozhovorov, fotiek, obrazového materiálu a reportáží sa deti 

dozvedia o svojich rovesníkoch z rôznych krajín, ich zvykoch, kultúre 

a spôsobe života. Spoločne sa naučia hľadať spoločné vlastnosti a taktiež 

odlišnosti medzi nami. Deti sa učia sociálnej empatii. Preskúmajú vodný svet 

živočíchy a rastlinstvo tak vo vode, ako aj pri vode. Budeme si hovoriť 

o letných aktivitách a plánoch, zdôrazníme potrebu byť opatrný pri letných 

hrách. Usporiadame rozlúčkovú slávnosť pred prázdninami, predškoláci 

navštívia svoju budúcu prvácku triedu a slávnostne sa rozlúčia s kamarátmi. 

 

Tento celok je zopakovaním a prehĺbením ,,naučeného“, no hlavne tu ide 

o upevnenie lásky k Láske. Deti rozjímaním nad pastierom, budú vedené 

k odhaľovaniu Ježišovho Srdca, k dôvernému vzťahu k Bohu, ktorý nás 

neustále hľadá, ochraňuje, ukrýva vo svojom Srdci pred každým 

nebezpečenstvom, ale aj po zatúlaní sa jeho láska k ovečke nemení, ba je ešte 

väčšia. Deti sa naučia komunikovať svoje potreby v modlitbe, uvedomovať si 

svoju jedinečnosť Božieho 

dieťaťa, vnímať Božiu 

všadeprítomnosť, krásu 

prírody stvorenej Bohom, 

vnímať Božiu lásku 

v Božom Slove  a v starostli-

vosti rodičov.  

 

 

 

 

 



 

   

 


