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ZÁMER VYTVORENIA PRÍPRAVNÉHO ZARIADENIA NA 

PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE: 

 

Koncepčný zámer rozvoja prípravného zariadenia na predprimárne vzdelávanie je poskytnúť 

základný výchovno-vzdelávací proces v rozvoji a vývoji detí zo sídelnej časti mesta Prievidza 

– sídlisiek Torro a OSP. Hlavný cieľ výchovy a vzdelávania v prípravnom zariadení sa odvíja 

od cieľov výchovy a vzdelávania uvedených v zákone č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Ciele prípravného zariadenia vychádzajú z cieľu predprimárneho vzdelávania, 

ktorým je doviesť každé dieťa na konci školského obdobia k tomu, aby v rozsahu svojich 

osobnostných predpokladov získalo veku primeranú fyzickú (perceptuálno-motorickú), 

psychickú (kognitívnu) a sociálnu (sociálno-emocionálnu) samostatnosť a základy 

kompetencií dôležitých pre jeho ďalší rozvoj, učenie, život a vzdelávanie. Deti by mali získať 

základy pre zdravé sebavedomie a sebaistotu, schopnosť byť samo sebou a zároveň sa 

prispôsobiť životu v spoločenskej komunite. V koncepčnom zámere výchovy a vzdelávania 

bude rešpektovaná participácia dvoch základných subjektov, pracovníčiek prípravného 

zariadenia a dieťaťa s prirodzenými možnosťami rozvoja, ktoré by malo získať edukačné 

a osobnostné skúsenosti. Dôležitou súčasťou dieťaťa je rodina, jeho podpora od rodiny a ich 

spoločná sebarealizácia v procese rozvíjania, najmä ak sa jedná o rodinu zo segregovanej časti 

mesta a preto v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu prípravného zariadenia na 

predprimárne vzdelávanie sa budeme venovať nielen deťom, ale rodine ako komplexnému 

celku.  

 

CIELE PRÍPRAVNÉHO ZARIADENIA NA PREDPRIMÁRNE 

VZDELÁVANIE: 

 

1. podporovať osobnosť, záujmy a talent každého dieťaťa 

2. vytvoriť súbor takých podmienok, aby deti mali pocit, že vďaka prípravnému zariadeniu 

prežili šťastné detstvo, v ktorom nechýba istota a harmónia, ktoré im budú dodávať silu 

k úspešnému zvládnutiu neskorších úloh v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole 

3. rozvíjať pohybové schopnosti detí, viesť deti k zdravému pohybu a k zdravému životnému 

štýlu, prebudiť v deťoch zdravého športového ducha a schopnosť zdravo súťažiť 

4. skvalitniť výchovno–vzdelávací proces prostredníctvom rozvíjania kompetencií detí 
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VÍZIA PRÍPRAVNÉHO ZARIADENIA NA PREDPRIMÁRNE 

VZDELÁVANIE: 

 

- vytvoriť rodinné, pohodové a tvorivé prípravné zariadenie, ktoré pripravuje deti na štart do 

vzdelávacej činnosti 

- klásť dôraz na podporu celej rodiny prostredníctvom dieťaťa, spoluprácu s rodinou 

a vzájomné vzťahy v princípe „otvorené zariadenie pre rodičov“ 

- podporiť spoluúčasť rodičov na výchovno-vzdelávacom procese detí, zapájaním ich do 

aktivít prípravného zariadenia 

- v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečiť ich aktívnu ochranu pred vznikom 

sociálno-patologických javov 

- posilňovať individualitu dieťaťa, ale zároveň socializovať a začleňovať ho do skupiny 

a kolektívu 

- vopred pripravené aktivity pre deti preferujeme vykonávať spontánne, podľa iniciatívy 

a citového prežívania dieťaťa  

- tvorba akceptácie a uspokojovania potrieb každého dieťaťa 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK: 

 

Školský poriadok prípravného zariadenia je súhrn pravidiel spolužitia celého kolektívu detí, 

odborných zamestnancov a zákonných zástupcov detí. Školský poriadok upravuje organizáciu 

práce v prípravnom zariadení na predprimárne vzdelávanie. Jeho uplatňovanie v praxi v 

podstatnej miere prispieva k naplneniu poslania prípravného zariadenia. Rešpektovanie, 

dodržiavanie a plnenie týchto práv, povinností a zásad v praktickom živote je základnou 

povinnosťou každého dieťaťa, jeho zákonného zástupcu a každého zamestnanca. 

Nedodržiavanie školského poriadku zo strany rodičov detí môže mať za následok písomné 

upozornenie a následne predčasné ukončenie výchovy a vzdelávania dieťaťa v prípravnom 

zariadení. Pravidlá, ktoré na území prípravného zariadenia treba dodržiavať: 

- v prípravnom zariadení sa rešpektujeme navzájom (rodič – dieťa – zamestnanec), 

- prioritne hovoríme slovenským jazykom – s dieťaťom, ale takisto s rodičom, 

- do/z prípravného zariadenia vodí dieťa prioritne rodič/zákonný zástupca (v prípade 

vypísania splnomocnenia môže dieťa z prípravného zariadenia vziať aj cudzia osoba), 

- po príchode do prípravného zariadenia je rodič povinný sa zapísať do dochádzkovej knihy, 

- v prípade, že dieťa nenavštívi prípravné zariadenie je rodič povinný túto skutočnosť ohlásiť 

pracovníčke zariadenia, ak dieťa nenastúpi do zariadenia viac ako 14 po sebe nasledujúcich 

dní bez udania dôvodu – pracovníčka zariadenia môže dieťa zo zariadenia odhlásiť, 
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- po príchode do zariadenia sa prezúvame do prezúvok, 

- neničíme majetok zariadenia. 

 

Každé ráno je zvolená „služba“ dieťaťa, popr. dieťaťa s rodičom, ktorí dohliadajú na čistotu 

prípravného zariadenia. 

 

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE: 

 

Aj prípravné zariadenie na predprimárne vzdelávanie plní povinnosť stretávania 

kompetentných pracovníkov zariadenia s rodičmi. Prvé spoločné rodičovské združenie sa 

bude konať dňa ............ – o nástupe detí a dôležitých základných informáciách 

o harmonograme činností a aktivitách. Počas školského roka možnosť individuálneho 

rodičovského združenia ohľadom informácií o dieťati. 

 

TLAČIVÁ: 

 

Pred nástupom do prípravného zariadenia je povinnosťou rodiča vypísať potrebné dokumenty 

k prijatiu dieťaťa do procesu výchovy a vzdelávania v Komunitnom centre Spokojnosť, n.o. – 

inak dieťa nebude prijaté. Rodič vypisuje: prihlášku dieťaťa, žiadosť o prijatie dieťaťa do 

prípravného zariadenia na predprimárne vzdelávanie, tlačivo o základných informáciách 

o dieťati – osobných a zdravotných, popr. splnomocnenie na vyzdvihnutie dieťaťa cudzou 

osobou z prípravného zariadenia. 

 

ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY na školský rok .................: 

 

- v školskom roku .............je zapísaných ............. detí 

 

TRIEDA VEK ODBORNÍ ZAMESTNANCI 

LIENKY do 3 rokov 
 

 

VČIELKY 3 – 5 rokov 
 

 

 

- výchovno-vzdelávací proces sa začína ............. na území Komunitného centra Spokojnosť, 

n.o. a končí .............. 
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- v prípade zmiešaného nástupu detí (vzhľadom na vek) do oboch tried je prevádzková doba 

nasledovná: 

od 8:00 do 9:00 - trieda „Lienky“ 

od 9:00 do 12:00 - trieda „Včielky“ 

 

- v prípade nástupu detí len do jednej triedy (vzhľadom na vek) je prevádzková doba 

nasledovná: 

od 9:00 do 12:00 trieda „Včielky“ 

 

Činnosti prevádzky prípravného zariadenia na predprimárne vzdelávanie sú stanovené 

nasledovne: v pondelok až vo štvrtok sa vykonávajú výchovno-vzdelávacie aktivity a činnosti 

pre deti v rôznych kategóriách: 

-„šikovné ručičky“ (trénovanie jemnej a hrubej motoriky),  

-„krúžok malých bádateľov“ (spoznávanie živej, neživej prírody a pod.),  

-„poďme sa baviť“ (vzdelávanie hravou formou, čítanie textu a jeho porozumenie, 

rozdeľovanie a priraďovanie do kategórii, napr. jahoda – ovocie, geometrické tvary a iné) 

-„šport je náš kamarát“ (pohybové aktivity detí, gymnastika, súťaže, tanec, prechádzky). 

 

Činnosti sa budú kategorizovať podľa harmonogramu aktivít a dopĺňať do dní tomu určených.  

Štrukturálnym základom pre vymedzenie obsahu výchovy sa stali tématické okruhy, ktoré 

pokrývajú celý rozsah poznania dieťaťa a dosiahnutie jeho rozhodujúcich osobnostných 

charakteristík a vlastností vzhľadom na vývinové špecifiká od utvárania vlastnej identity cez 

nadobúdanie sebadôvery a zdravého sebavedomia až po také sociálno – emocionálne 

schopnosti ako napr. schopnosť spolupracovať, samostatne sa rozhodovať, pomáhať druhým, 

vedieť sa podeliť a spolupracovať v hre. Činnosti sú integrované do 4 kategórií:  

• Ja som 

• Ľudia 

• Príroda 

• Kultúra 

 

PERSONÁLNE OBSADENIE PRÍPRAVNÉHO ZARIADENIA: 

 

Odborní zamestnanci : 
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HARMONOGRAM AKTIVÍT 

A ČINNOSTÍ PRÍPRAVNÉHO 

ZARIADENIA 
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SEPTEMBER: Vitaj v „škôlke“! 

týždeň názov aktivity činnosť 

 Ja a moja škôlka 

pravidlá triedy a režimu v prípravnom 

zariadení, zoznámenie 

s triedou/zamestnancami a spolužiakmi, 

socializácia a tvorba kolektívu  

 Naše hračky 

druhy hračiek, ako sa s nimi hráme, 

starostlivosť o hračky, ako sa o hračku 

podeliť 

 Môj deň 

časové vzťahy, rozpoznávanie deň-noc, 

mesiac-rok, denný režim PZ, 

upevňovanie pravidiel triedy 

 Na strome 

listnaté/ihličnaté stromy, zvieratká 

z lesa, ako sa správame v lese, životné 

prostredie 

 

OKTÓBER: Pani jeseň strieda leto 

týždeň názov aktivity činnosť 

 Čarovná pani jeseň 
znaky jesene, príroda a sťahovanie 

vtákov 

 Moji milí starkí 
ako sa správame k starým rodičom, úcta 

k starším 

 Košík plný ovocia a zeleniny 
rozpoznávanie ovocia a zeleniny, 

vitamíny 

 Farebný svet 
spektrálny kruh, miešanie farieb, 

výtvarné činnosti s farbami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER: V zdravom tele zdravý duch 
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týždeň názov aktivity činnosť 

 Moje telo 
časti ľudského tela, pravá a ľavá strana 

častí tela, orgány ľudského tela 

 Moje zmysly 
zmyslové vnímanie – čuch, chuť, hmat, 

sluch, zrak 

 Moje zdravie prevencia, choroby, lekár 

 Moje zúbky 
zuby, ústna hygiena, starostlivosť o 

zúbky 

 Zdravá výživa 
zdravý životný štýl – pohyb, zdravá 

strava, dostatok spánku 

 

DECEMBER: Čas vianočný 

týždeň názov aktivity činnosť 

 Čo sa skrýva v čižmičke 
tradície na sv. Mikuláša, básnička pre 

Mikuláša, advent 

 Vianočné dielničky 

tvorba vianočných ozdôb, vianočná 

výzdoba KC, tvorenie vianočných 

pohľadníc a list Ježiškovi 

 Voňavé medovníčky pečenie a zdobenie medovníkov 

 Tešíme sa na Vianoce 
oboznámenie sa s vianočnými 

tradíciami, čítanie vianočných príbehov 

 

JANUÁR: Biely svet 

týždeň názov aktivity činnosť 

 12 mesiačikov 
kalendár, časové vzťahy, dni v týždni, 

ročné obdobia, obliekanie v zime 

 Zvieratká v zime 
prezimovanie zvierat, ochrana, potrava, 

stopy v snehu 

 Moje rúčky objavujú tvary, pokusy, materiály 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUÁR: Zabávajme sa! 

týždeň názov aktivity činnosť 
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 Fašiangy, Turíce... 
tradície, výroba masiek, karneval, 

fašiangová výzdoba v KC 

 Čím budem? povolania, škola 

 Na gazdovskom dvore 

spoznávanie hospodárskych zvierat, 

spôsob ich života, úžitok, pomenovať 

mláďatá 

 Geometrické tvary základné geometrické tvary 

 

MAREC: Kamarátka kniha 

týždeň názov aktivity činnosť 

 Kniha – náš kamarát 
ako používame knihu, spisovateľ, 

ilustrácia, encyklopédia, knižnica 

 Z rozprávky do rozprávky 
čítanie príbehov, divadielko, rozprávkové 

postavy 

 Vesmír očami detí 
poučenie o vesmíre - planéty, hviezdy, 

spoločná tvorba rakety 

 Jar – prebúdza sa príroda 
znaky jari, počasie, záhradka, 22.3. - deň 

vody 

 Šibi ryby 
výroba kraslíc, oblievanie, tradície na 

Veľkú noc, jarná výzdoba v KC 

 

APRÍL: Planéta Zem 

týždeň názov aktivity činnosť 

 Kolobežka rýchlo bežká 

druhy dopravných prostriedkov, pracovné 

profesie v dopravnom priemysle, 5.4. - 

športový deň 

 Od semienka k rastlinke 

sadenie, starostlivosť o kvety, 

rozpoznávanie kvetov, zasadenie si 

spoločne v KC aspoň dva druhy kvietkov 

 
Ježko Separko chráni našu 

Zem 

ochrana prírody, zber a recyklovanie 

odpadu, 22.4. -  deň Zeme 

 Moja krajina Slovensko 
štát, štátne symboly, prezident, hlavné 

mesto, mesto Prievidza, budovy v meste 
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MÁJ: Srdce dokorán 

týždeň názov aktivity činnosť 

 Moja mamička 

práca mamy a otca v domácnosti, 

starostlivosť o dieťa, výroba pohľadnice 

pre mamu ku dňu matiek – 8.5. 

 Domov a rodina členovia rodiny a ich funkcia 

 My sme malí muzikanti 
hudobné nástroje, tanec, folklór, rómske 

tance 

 Vodička, trávička a polia 

význam vody, vodné zdroje, vodné 

živočíchy, hmyz, bylinky a plodiny na poli 

– obilie, pšenica 

 Týždeň plný zábavy 
príprava na MDD, súťaže pre deti, 

odmeňovanie detí 

 

JÚN: Dovidenia, milá škôlka! 

týždeň názov aktivity činnosť 

 Deti sveta národnosti a farby pleti 

 Zvieratká v ZOO 
exotické zvieratá, druhy, miesto ich 

výskytu 

 Čo už vieme – ukážeme! 

recitovanie básni, záverečné „hodnotenie“ 

detí – základy počítania, kreslenia, 

rozoznávania farieb, priraďovania (napr. 

ovocie-zelenina),... 

 Tešíme sa na prázdniny 

odbúravanie komunikačných bariér – 

rozprávanie o lete, dovolenke, 

prázdninách,... 
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DENNÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT 

A ČINNOSTÍ PRÍPRAVNÉHO 

ZARIADENIA 
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SEPTEMBER: Vitaj v „škôlke“! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

týždeň ........................: Ja a moja škôlka 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 
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9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

prvotné zoznámenie sa s deťmi, zoznámenie 

detí navzájom, spoločné diskutovanie 

o pravidlách triedy a rozhovory  

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, uterák, 

tanier, príbor 

9:45 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí, 

voľnejší deň venovaný zoznamovaniu 

prostredia a nových kamarátov 

hračky, výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie detí, 

ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, uterák, 

tanier, príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: nakresli ľubovoľný 

obrázok a venuj ho novému kamarátovi v PZ 

výkresy, 

pastelky 

11:00 – 12:00 Voľnočasové aktivity podľa výberu detí 
hračky, výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

 

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie detí, 

ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 
Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 
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s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, uterák, 

tanier, príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: porozumenie 

textu/čítanie príbehu o kamarátoch a následné 

otázky na deti vyplývajúce z textu, diskusia 

kniha 

11:00 – 12:00 Voľnočasové aktivity podľa výberu detí 
hračky, výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie detí, 

ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15: 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, uterák, 

tanier, príbor 

9:45 - 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta, guma na 

skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 Voľnočasové aktivity podľa výberu detí 
hračky, výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

 

 

týždeň .....................: Naše hračky 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie detí, 

ranné hry a činnosti podľa výberu detí 
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9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, uterák, 

tanier, príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: každé dieťa si 

spomedzi hračiek vyberie jednu a rozpovie 

„príbeh hračky“/rozvíjanie predstavivosti 

dieťaťa a uchopenie komunikačných zručností 

hračky 

11:00 – 12:00 Voľnočasové aktivity podľa výberu detí 
hračky, výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: modelovanie 

z plastelíny, vytvorenie ľubovoľného predmetu 

z plastelíny/pomenovanie 

plastelína, 

podložky pod 

plastelínu 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 
Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 
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s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta, guma 

na skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

týždeň .........................: Môj deň 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: rozpoznávanie 

režimu deň – noc, uchopenie komunikačných 

zručností, nastavenie kariet do správneho 

časového poradia 

karty 

s obrázkami 

režimu dňa 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 
8:00 – 9:00 

Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 
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9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: skupinové 

tvorenie denného režimu v PZ  

kartón, suchý 

zips, tavná 

pištoľ, 

kartičky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov                        

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie 

sa, zoznámenie sa s aktivitou dňa, 

oboznámenie s dňom/ročným 

obdobím/počasím, spoločné diskutovanie 

a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú 

životosprávu (osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, uterák, 

tanier, príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: vymaľovanie 

slniečka/mesiaca a strihanie 

výkresy so 

slniečkom/mesiacom 

11:00 – 

12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 
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diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta, guma 

na skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

týždeň ........................: Na strome 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: 

rozpoznávanie živej a neživej prírody: 

stromy/zvieratká/huby 

karty 

s lesnými 

zvieratami, 

hubami, 

stromami 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 
8:00 – 9:00 

Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 
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9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: ľubovoľná kresba 

obrázku inšpirovaného lesom 

výkresy, 

pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: maľovanie 

zvieratok na kamienky/vytvorenie veselých 

kamienkov 

kamene, 

temperové 

farby, štetce, 

zásterky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 
8:00 – 9:00 

Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa,  
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zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: prechádzka 

spojená s ukrytím veselých kamienkov v okolí 

KC 

veselé 

kamene 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  
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OKTÓBER: Pani jeseň strieda leto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

týždeň ...................: Čarovná pani jeseň 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 
8:00 – 9:00 

Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 
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9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: rozpoznávanie 

znakov jesene, zmeny prírody, maľovanie 

listov a ich obtláčanie na výkres 

listy, vodové 

farby, 

výkresy 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: pracovné listy 

s jesennou tématikou – šarkan, tekvica, listy 

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa,  
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zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: vytváranie 

spoločného šarkana – predpripravený šarkan, 

ktorý deti ozdobia 

výkresy, 

farebné 

papiere, 

špajdle, 

stužky, 

vodové farby 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šport je náš kamarát“: šarkaniáda 

– prechádzka spojená s púšťaním šarkana 
šarkan 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

týždeň ....................... : Moji milí starkí 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 
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9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: úcta k starším, 

ako sa správame k starkím, čítanie príbehu 

s porozumením o starých rodičoch 

knižka 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, uterák, 

tanier, príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: vytváranie 

pohľadníc pre starých rodičov 

predpripravené 

pohľadnice pre 

deti, lep, 

pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa,  
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zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: pracovné listy 

s tématikou starých rodičov  

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta, guma 

na skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

 

týždeň ...................... :  Košík plný ovocia a zeleniny 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 
8:00 – 9:00 

Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 
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9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: 

rozlišovanie, pomenovanie a priraďovanie 

ovocia – zeleniny, členenie do košíka  podľa 

druhu 

košík, 

zelenina, 

ovocie 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: hravá edukácia – 

roztrieď ovocie a zeleninu z pracovného listu 

a následne vyfarbi podľa príslušnej farby  

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa,  
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zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „poďme sa baviť“: básnička „oberaj 

ovocie oberaj“ – trénovanie pamäti  
básnička 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta, guma 

na skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

týždeň ................. : Farebný svet 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 
8:00 – 9:00 

Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 
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9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: 

uchopenie farebného spektra farieb, 

rozlišovanie farieb, hra na hudbu: po vypnutí 

piesne sa povie farba a detí musia farbu nájsť a 

chytiť 

karty: s dúhou 

a pastelkami. 

CD prehrávač 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, uterák, 

tanier, príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: tvorenie dúhy - 

trhanie farebných papierov a vlepovanie do 

dúhy podľa farby 

predpripravená 

dúha na 

papieri, 

farebné 

papiere, lep 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 8:00 – 9:00 Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie  
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 detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „poďme sa baviť“: miešanie farieb, 

experimenty s farbami 

vodové farby, 

výkresy 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta, guma 

na skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  
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NOVEMBER: V zdravom tele zdravý duch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

týždeň......................2021 : Moje telo 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa,  
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zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: ľudské 

telo, pomenovanie častí tiel (pravá a ľavá 

strana) 

karty 

s ľudským 

telom 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: priraďovanie 

častí tiel k obrázku 

obrázky 

s telom 

dievčatka 

a chlapčeka, 

nastrihané 

časti tela k 

obrázku   

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 8:00 – 9:00 Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie  
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 detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: ľudské telo – 

pracovné listy 

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šport je náš kamarát“: tanec 

v interiéri - tancovanie na pieseň, hry na hudbu 
CD prehrávač 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

týždeň ................... : Moje zmysly 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 
8:00 – 9:00 

Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 
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9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: ľudské 

zmysly, rozlišovanie čo môžeme: vidieť, 

počuť, cítiť, chytiť 

karty so 

zmyslami 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „poďme sa baviť“: priraďovanie 

kartičiek k zmyslom  

karty so 

zmyslami 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa,  

http://www.ispokojnost.sk/


                                                                                                                                           

Spokojnosť Centrum sociálnych služieb, n.o.  tel  +421 905 329 661 
Ciglianska cesta 8             +421 915 741 413 
971 01 Prievidza   tel/fax +421 46 542 0093 

www.ispokojnost.sk   spokojnost@ispokojnost.sk  

  

   

34  

 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „ šikovné ručičky“: pracovné listy 

s tématikou zmyslov človeka 

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta, guma 

na skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

týždeň ............... : Moje zdravie 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa,  
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zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: 

rozpoznávanie znakov choroby, kedy sme chorí 

a prečo, kto nás ošetruje  

edukačné 

karty 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: čítanie príbehu 

o dieťati, ktoré má nezdravé návyky/príbeh bez 

konca – doplnení detí konca príbehu, poučenie 

o správnom životnom štýle, prevencia ochorení   

kniha 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa,  
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zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: pracovné listy 

s témou zdravie 

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta, guma 

na skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

týždeň ................... : Moje zúbky 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 
8:00 – 9:00 

Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 
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9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: rozprávanie 

o čistení zúbkov, čistenie zubov 

maketa 

chrupu, zubná 

kefka, zubná 

pasta 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: pracovné listy 

s témou zúbky 

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 
Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 
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s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: vystrihovanie a 

„ozdobenie zubu“ 

výkresy, lep, 

pastelky, 

kamienky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šport je náš kamarát“: tanec 

v interiéri, tanec na pieseň, hry na hudbu 
CD prehrávač 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

týždeň ....................... : Zdravá výživa 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 
Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 
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s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: 

poučenie o zdravej výžive, o stravovacích 

návykoch detí, o rozlišovaní zdravej/nezdravej 

stravy 

edukačné 

karty s jedlom 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: rozdeľovanie 

a lepenie jedál na zdravé a nezdravé z letákov 

letáky, 

výkresy, 

nožnice, lep 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  
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DECEMBER: Čas vianočný 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

týždeň .................. : Čo sa skrýva v čižmičke 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 
Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 
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s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: vyfarbovanie 

obrázkov sv. Mikuláša, nácvik vianočnej 

besiedky pre rodičov 

omaľovánky, 

pastelky, 

program na 

besiedku 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „poďme sa baviť“: básnička o sv. 

Mikulášovi, rozprávanie o sviatku sv. Mikuláša 
kniha 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

týždeň ................... : Vianočné dielničky 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 

9:00 

Otvorenie PZ, schádzanie 

a sústreďovanie detí, ranné hry 

a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – Ranný filter a ranný kruh,  
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9:15 pozdravenie sa, zoznámenie sa 

s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, 

spoločné diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 

9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú 

životosprávu (osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 

11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: tvorenie 

vianočnej výzdoby – girlanda 

z pomarančov/mandaríniek 

šupky 

z mandaríniek/pomarančov, 

špagát, nožnice, 

vykrajovátka 

11:00 – 

12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu 

detí 
hračky, výkresy, pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: tvorba 

vianočných ozdôb na stromček – anjelici, 

stromčeky 

modelovacia 

hmota, 

temperové 

farby, 

vykrajovátka, 

farebný 

papier, 

špagát, lep 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  
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dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: stavanie 

vianočného stromčeka 

vianočný 

stromček, 

ozdoby 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šport je náš kamarát“: tanec 

v interiéri, tanec na pieseň, hry na hudbu 
CD prehrávač 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

týždeň ................. : Voňavé medovníčky 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 
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8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: vykrajovanie 

medovníčkov a pečenie 

cesto na 

medovníky, 

vykrajovátka 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „poďme sa baviť“: zdobenie 

medovníčkov 

cukrová 

poleva, sáčky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa,  
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zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: pracovné listy 

s vianočnou tématikou 

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šport je náš kamarát“: tanec 

v interiéri, tanec na pieseň, hry na hudbu 
CD prehrávač 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

týždeň ................... : Tešíme sa na Vianoce 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa,  
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zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: písanie listu 

Ježiškovi – vystrihovanie obrázkov z letákov 

/kreslenie 

vianočné 

obálky, 

letáky, 

výkresy, 

pastelky, 

nožnice, lep 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „poďme sa baviť“: dotrénovanie 

vianočnej besiedky pre rodičov, voľné aktivity 

program na 

besiedku 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa,  
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zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: pracovné listy 

s vianočnou tématikou/kreslenie 

pracovné 

listy, výkresy, 

pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: vianočná 

rozprávka, rozlúčenie so škôlkou pred 

Vianocami, voľné aktivity 

TV, dvd 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  
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JANUÁR: Biely svet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

týždeň ..................... : 12 mesiačikov 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 
Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 
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s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: rozlišovanie 

ročných období, znaky jednotlivých ročných 

období, obľúbené ročné obdobie dieťaťa - 

kreslenie 

karty 

s ročnými 

obdobiami, 

výkresy, 

pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: mesiace 

v roku/dni v týždni – všeobecne a stručne, 

básnička o dňoch v týždni 

básnička 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 
Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 
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s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: pracovné listy 

s tématikou 12 mesiačikov 

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta, guma 

na skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

týždeň ................... : Zvieratká v zime 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 
Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 
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s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: 

zvieratá v zime, ukrývanie pred zimou, 

kŕmenie, ozdobenie krmítka pre vtáky 

karty so 

zvieratami, 

krmítko, 

ozdoby 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šport je náš kamarát“: prechádzka, 

zavesenie krmítka na strom 
krmítko 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 
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9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, uterák, 

tanier, príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: vyrobenie 

zvieratok z papiera/vystrihovanie a lepenie 

Predpripravené 

výkresy so 

zvieratami, 

nožnice, lep 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: bábkové divadlo 

so zvieratami/nácvik komunikačných zručností 

detí a rozvíjanie predstavivosti 

plyšáky  

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

týždeň .................. : Moje rúčky objavujú 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa,  
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zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: 

previazanie očí detí a rozpoznávanie predmetov 

naslepo/trénovanie hmatu 

šatka na oči, 

rôzne 

predmerty 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: obkreslenie ruky 

a vyfarbovanie 

výkresy, 

pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 
Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 
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s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: pracovné listy  pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta. guma 

na skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  
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FEBRUÁR: Zabávajme sa! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

týždeň ...................... : Fašiangy, Turíce ... 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 8:00 – 9:00 Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie  
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 detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: rozprávanie 

o fašiangových tradíciach, básnička, 

vystrihovanie masiek 

kniha, 

fašiangové 

masky, 

nožnice 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: ozdobovanie 

masiek 

Fašiangové 

masky, 

pastelky, 

temperové 

farby, štetec, 

ozdoby 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  
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dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: fašiangový 

karneval, predvádzanie zhotovených masiek 

fašiangové 

masky, CD 

prehrávač 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta, guma 

na skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 
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12:00 Postupný odchod detí domov  

 

týždeň ...............: Čím budem? 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: povolania, 

rozpoznávanie povolaní, povolanie rodičov, 

akú činnosť daná profesia vykonáva?, akému 

povolaniu by som sa chcel venovať a prečo 

karty s 

povolaniami 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: hra 

v dvojiciach/deti bez slov prezentujú povolanie 

a ostatné deti hádajú 

 

11:00 – 12:00 
Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 
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pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „poďme sa baviť“: pracovné listy 

s tématikou povolaní 

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta, guma 

na skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  
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týždeň ..................: Na gazdovskom dvore 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú 

životosprávu (osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, uterák, 

tanier, príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: 

hospodárske zvieratá, ich úžitok, spoznávanie 

mláďať a ich pomenovanie 

edukačné karty 

s hospodárskymi 

zvieratami 

11:00 – 

12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: pracovné listy 

s tématikou hospodárskych zvierat 

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  
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dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: príbeh 

o hospodárskych zvieratách, otázky z príbehu 

venované deťom 

kniha 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 Aktivita „šport je náš kamarát“: prechádzka  

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

týždeň ..................:Geometrické tvary 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 8:00 – 9:00 Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie  
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 detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú 

životosprávu (osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, uterák, 

tanier, príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: 

oboznámenie sa zo základnými 

geometrickými tvarmi, skúšanie prstom 

obťahovať tvary 

karty 

s geometrickými 

tvarmi 

11:00 – 

12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: pracovné listy s 

tématikou geometrických tvarov  

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 
8:00 – 9:00 

Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 
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9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „poďme sa baviť“: sútaž pre deti -  

hľadanie geometrických tvarov v miestnosti 
 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta, guma 

na skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

týždeň ................. : Kniha – náš kamarát 

dátum čas obsahový celok pomôcky 
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8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“:  

spoznávanie knihy, spisovateľ, ilustrácia, 

encyklopédia 

kniha 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  
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MAREC: Kamarátka kniha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 
8:00 – 9:00 

Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 
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9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „poďme sa baviť“: obľúbená kniha, 

krátky opis vlastnej obľúbenej knihy z domu  
knihy detí 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: vytvorenie 

vlastnej obrázkovej knihy, každý nakreslí svoj 

obrázok a zopne sa do jednej knihy 

výkresy, 

pastelky, lep, 

špagát 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 
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diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta, guma 

na skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

týždeň .......................: Z rozprávky do rozprávky 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: 

rozprávanie o rozprávkach, obľúbené 

rozprávkové postavy, divadielko, pozeranie 

rozprávky 

TV, dvd 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa,  

http://www.ispokojnost.sk/


                                                                                                                                           

Spokojnosť Centrum sociálnych služieb, n.o.  tel  +421 905 329 661 
Ciglianska cesta 8             +421 915 741 413 
971 01 Prievidza   tel/fax +421 46 542 0093 

www.ispokojnost.sk   spokojnost@ispokojnost.sk  

  

   

68  

 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „poďme sa baviť“: bábkové divadlo 

vedené deťmi 
plyšáky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: pracovné listy 

s tématikou rozprávok 

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu mydlo, 
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(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta, guma 

na skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

týždeň ....................: Vesmír očami detí 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: 

rozpoznávanie planét, vesmír, slnko – mesiac, 

základné pomenovanie 

karty 

s planétami a 

vesmírom 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 
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9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: pracovné listy 

s tématikou vesmíru 

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: vyfarbovanie 

rakety, lepenie fotiek detí do rakety 

rakety, 

pastelky, 

fotky detí, lep 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 
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9:45 – 11:00 
Aktivita „šport je náš kamarát“: tanec 

v interiéri, tanec na pieseň, hry na hudbu 
CD prehrávač 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

týždeň .................: Jar – prebúdza sa príroda 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „poďme sa baviť“: prebúdza sa jar – 

znaky jari 

karty s jarnou 

prírodou 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „krúžok malých bádateľov“: deň 

vody – experimenty s vodou 

voda, misky, 

poháre 
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11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: pracovné listy 

s tématikou jari 
 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 Aktivita „šport je náš kamarát“: prechádzka reflexné vesty 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  
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týždeň ..................: Šibi ryby 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: Veľká 

Noc, riekanky o Veľkej noci, tradície, 

oblievanie, výroba kraslíc 

polystyrenové 

vajíčka, 

špajdle, 

temperové 

farby 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: jarná výzdoba do 

KC – vajíčka, kuriatka, kvety 

výkresy, 

pastelky, 

lepiaca páska, 

lep, nožnice 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 
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12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „poďme sa baviť“: pracovné listy 

s veľkonočnou tématikou 

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta, guma 

na skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  
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Ň 

 

 

 

APRÍL: Planéta Zem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

týždeň ..................: Kolobežka rýchlo bežká 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 
Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 
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s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: 

rozpoznávanie dopravných prostriedkov, 

priraďovanie dopravných prostriedkov,  

karty 

s dopravnými 

prostriedkami 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: športový 

deň – súťaže v športových disciplínach 

lopta, guma 

na skákanie, 

švihadlá, 

lietajúce 

taniere, atď. 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 
Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 
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s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: pracovné listy 

s tématikou dopravných prostriedkov 

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: pracovné 

profesie v dopravnom priemysle, hra vo 

dvojiciach: napodobňovanie pracovnej profesie  

karty 

s pracovnými 

profesiami 

v dopravnom 

priemysle 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

týždeň ..................: Od semienka k rastlinke 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa,  
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zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: kvety 

a starostlivosť o ne, polievanie, sadenie, 

sledovanie procesu od semienka po rastlinku – 

zasadenie semienka 

karty 

s kvetmi, 

semienko 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: vytvorenie 

papierových kvetov na špajdle 

farebné 

papiere, lep, 

špajdle 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 
Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 
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s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: spoločné 

zasadenie kvetov v KC – papierové, ale aj živé 

zemina, 

kvety, 

črepníky, 

papierové 

kvety 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šport je náš kamarát“: 

prechádzka/pobyt vonku 
 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

týždeň ..................: Ježko Separko chráni našu Zem 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 8:00 – 9:00 Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie  
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 detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: 

planéta Zem, ochrana životného prostredia, ako 

správne žiť, zber odpadkov 

vrecia na 

odpad 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: vyfarbovanie 

planéty Zem 

výkresy so 

Zemou, 

pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa,  

http://www.ispokojnost.sk/


                                                                                                                                           

Spokojnosť Centrum sociálnych služieb, n.o.  tel  +421 905 329 661 
Ciglianska cesta 8             +421 915 741 413 
971 01 Prievidza   tel/fax +421 46 542 0093 

www.ispokojnost.sk   spokojnost@ispokojnost.sk  

  

   

82  

 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: spoločné 

tvorenie stromu s odkazmi ako by sa ľudia mali 

správať, vystrihnutie stromu, vystrihnutie 

srdiečok s odkazmi 

farebné 

papiere, 

nožnice, lep 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta, guma 

na skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

týždeň ..................: Farebný svet 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 8:00 – 9:00 Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie  
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 detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: 

spektrálny kruh -  rozpoznávanie farieb, 

obľúbená farba, nakreslenie obrázku len s 

„obľúbenou farbou“ 

výkresy, 

pastelky, 

spektrálny 

kruh 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „poďme sa baviť“: experimenty 

s farbami, miešanie farieb a vytváranie nových 

voda, vodové 

farby, štetec 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa,  
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zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: pracovné listy 

zamerané na spektrálny kruh 

pracovné listy 

so 

spektrálnou 

tématikou, 

pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta, guma 

na skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  
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MÁJ: Srdce dokorán 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

týždeň ...................: Moja mamička 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 
8:00 – 9:00 

Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 
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9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: práca 

mamy a otca v domácnosti, starostlivosť 

o dieťa, opis mamičky 

karty rodičov 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „poďme sa baviť“: pracovné listy 

s tématikou „polievočka od mamičky“   

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa,  
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zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: výroba 

pohľadnice pre mamu ku dňu matiek  

výkresy, 

farebný 

papier, 

pastelky, 

nožnice, lep 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šport je náš kamarát“: 

prechádzka/pobyt vonku 
 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

 

týždeň ................: Domov a rodina 

http://www.ispokojnost.sk/
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dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „krúžok malých bádateľov“: 

členovia rodiny a ich funkcia, opis rodiny 

karty s členmi 

rodiny 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „poďme sa baviť“: príbeh o rodine, 

otázky k textu 
kniha 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa,  

http://www.ispokojnost.sk/
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zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: nakresli svoju 

rodinu  

výkresy, 

pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta, guma 

na skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

 

týždeň .......................:My sme malí muzikanti 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

http://www.ispokojnost.sk/
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8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: 

hudobné nástroje, rozpoznávanie hudobných 

nástrojov, hranie na hudobných nástrojoch 

hudobné 

nástroje 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: nacvičenie 

choreografie – tanca, doprevádzanie na 

hudobných nástrojoch 

CD 

prehrávač, 

hudobné 

nástroje 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 8:00 – 9:00 Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie  

http://www.ispokojnost.sk/


                                                                                                                                           

Spokojnosť Centrum sociálnych služieb, n.o.  tel  +421 905 329 661 
Ciglianska cesta 8             +421 915 741 413 
971 01 Prievidza   tel/fax +421 46 542 0093 

www.ispokojnost.sk   spokojnost@ispokojnost.sk  

  

   

91  

 

 detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: pracovné listy 

s hudobnou tématikou 

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šport je náš kamarát“: ukážka 

tanca (nacvičenej choreografie)  
CD prehrávač 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

 

týždeň ................: Vodička, trávička a polia 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

http://www.ispokojnost.sk/
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8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: vodné 

živočíchy, vodné plochy, polia, význam vody, 

obilniny, hmyz 

karty 

s vodnými 

živočíchmi, 

vodnými 

plochami a 

poliami 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „poďme sa baviť“: experimenty s 

vodou 
voda, pohár 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 
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8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, uterák, 

tanier, príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: vytvorenie 

spoločného papierového akvária 

predpripravené 

papierové 

akvárium, 

vodové farby, 

štetce, 

výkresy, 

nožnice, lep, 

pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta, guma 

na skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 
Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 
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pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

týždeň ...................: Týždeň plný zábavy 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „krúžok malých bádateľov“: 

nacvičovanie programu na ukončenie roka 
scenár 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „poďme sa baviť“: príbeh o deťoch, 

porozumenie textu, otázky k textu 
kniha 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  
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JÚN: Dovidenia, milá škôlka! 
dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šport je náš kamarát“: deň 

detí/pobyt vonku, súťaže, pohybové aktivity 
 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: pracovné listy 

s tématikou dňa detí 

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  
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týždeň .................: Deti sveta 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: deti 

sveta, farby pleti, národnosť, tolerancia 

karty s deťmi 

rôznej 

národnosti 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: správne zloženie 

a skladanie postáv detí rôznych kultúr 

kartičky 

s postavami 

detí rôznych 

kultúr 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 
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12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: pracovné listy 

s tématikou multikultúry 

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta, guma 

na skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  
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týždeň ................: Zvieratká v ZOO 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „krúžok malých bádateľov“: 

zvieratká v ZOO, exotické zvieratá, ich výskyt  

karty 

s exotickými 

zvieratami 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „poďme sa baviť“: spájanie zvierat 

a krmiva, výber zvieraťa a jeho stručný opis 

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 
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12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: pracovné listy 

s tématikou zvierat zo ZOO 

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šport je náš kamarát“: tanec 

v interiéri, tanec na pieseň, hry na hudbu 
CD prehrávač 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  
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týždeň ....................: Čo už vieme – ukážeme! 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú 

životosprávu (osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, uterák, 

tanier, príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: recitovanie 

básní, rozoznávanie farieb, geometrických 

tvarov, voľné aktivity 

karty 

s geometrickými 

tvarmi, farbami, 

atď. 

11:00 – 

12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú 

životosprávu (osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, uterák, 

tanier, príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: recitovanie 

básní, rozoznávanie farieb, geometrických 

tvarov, voľné aktivity 

karty 

s geometrickými 

tvarmi, farbami, 

atď. 
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11:00 – 

12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

  

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú 

životosprávu (osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, uterák, 

tanier, príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „poďme sa baviť“: recitovanie 

básní, rozoznávanie farieb, geometrických 

tvarov, voľné aktivity 

karty 

s geometrickými 

tvarmi, farbami, 

atď. 

11:00 – 

12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šport je náš kamarát“: uchopenie 

zdravého životného štýlu detí a rozvíjanie ich 

pohybových aktivít (rozcvička, gymnastika, 

loptové hry, pohyb v skupine) 

lopta, guma 

na skákanie, 

švihadlá 

11:00 – 12:00 
Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

http://www.ispokojnost.sk/
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pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

  

týždeň ................: Tešíme sa na prázdniny 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „poďme sa baviť“: letné prázdniny, 

dovolenka, výlety 
 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 
Aktivita „šikovné ručičky“: pracovné listy s 

letnou tématikou 

pracovné 

listy, pastelky 

11:00 – 12:00 
Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

http://www.ispokojnost.sk/
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pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

 

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 

Aktivita „šikovné ručičky“: tvorenie letnej 

výzdoby do KC 

výkresy, 

farebné 

papiere, 

pastelky, 

nožnice, lep 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

dátum čas obsahový celok pomôcky 

 

 

8:00 – 9:00 
Otvorenie PZ, schádzanie a sústreďovanie 

detí, ranné hry a činnosti podľa výberu detí 

 

9:00 – 9:15 

Ranný filter a ranný kruh, pozdravenie sa, 

zoznámenie sa s aktivitou dňa, oboznámenie 

s dňom/ročným obdobím/počasím, spoločné 

diskutovanie a rozhovory 

 

9:15 – 9:45 

Činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu 

(osobná hygiena) 

Desiata (stolovanie) 

mydlo, 

uterák, tanier, 

príbor 

9:45 – 11:00 Aktivita „poďme sa baviť“: program na scenár 

http://www.ispokojnost.sk/
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ukončenie roka 

11:00 – 12:00 

Voľnočasové aktivity podľa výberu detí hračky, 

výkresy, 

pastelky 

12:00 Postupný odchod detí domov  

 

http://www.ispokojnost.sk/

