Školský vzdelávací program MŠ Obchodná 26/63 Sečovce
„Hráme sa hráme a svet spoznávame“
September: Vitajte v MŠ
1.
2.
3.
4.

Ahoj škola
V materskej škole a za jej bránami
Kto sa o nás stará v MŠ
Ja a moja rodina
Cieľ obsahového celku
Pomôcť dieťaťu nájsť miesto v novom spoločenstve
vrstovníkov, zoznamovať sa s pravidlami spolužitia s nimi,
vytvárať pozitívny vzťah k prostrediu, v ktorom žijú deti,
vytvárať a upevňovať medziľudské hodnoty, rozvíjať základné
kultúrne a spoločenské návyky. Získať pocit pohody
a spolupatričnosti v triede. Zoznamovať sa s prostredím školy
a s jej zamestnancami, vážiť si ich prácu.
Október: Prišla pani jeseň

1.
2.
3.
4.
5.

Jeseň v záhrade a na poli
Jeseň v ovocnom sade
Jeseň v lese
Farby jesene
Jeseň na cestách

CIEĽ obsahového celku
Osvojovať si jednoduché poznatky o prírode a jej premenách, vnímať
prírodu ako rozmanitú a pozoruhodnú, nekonečne pestrú. Premeny
prírody a rozmanitosť rastlín, porozumieť tomu, že príroda sa mení,
vyvíja, pohybuje. Citlivé vnímanie okolitej prírody, krásy prírody.

November: Starostlivosť o zdravie
1.
2.
3.
4.

Moje telo
Nebojíme sa uja doktora
Chceme byť zdraví – chceme dýchať čistý vzduch
Čo nám radí počasie

Cieľ obsahového celku
Spoznávanie ľudského tela, starostlivosť o svoje zdravie, zdravá
výživa, rozvíjanie všetkých zmyslov. Starostlivosť počas choroby,
rozpoznávanie príznakov choroby. Pozorovanie zmien počasia, vplyv
počasia na naše zdravie.

December: Čas radosti veselosti
1. Vitaj, vitaj Mikuláš
2. Vianoce sa blížia
3. Čarovné Vianoce sú tu
Cieľ obsahového celku
Vzťahy medzi ľuďmi, utváranie pohody medzi deťmi a ľuďmi,
dôležitosť duchovných hodnôt pred materiálnymi hodnotami,
posilňovanie medziľudských vzťahov v rodine, sociálna súdržnosť
medzi deťmi, otvorenosť detí k aktuálnemu dianiu, vnímať atmosféru
Vianoc.

Január: Veselá zima
1.
2.
3.
4.

Privítajme Nový rok
Fašiangy, fašiangové časy
Karneval – detský bál
Pri teplej piecke o všeličom / Vesmír /

Cieľ obsahového celku
Rozvíjanie kladného k ľudovým tradíciám, zapájanie detí do príprav
na karneval. Deťom priblížime zvyky a tradície, ktoré sa udržujú, ale
aj charakteristické jedlá, ktoré si spoločne pripravujeme. Spoznávať
vesmír, slnko, mesiac a vytvárať elementárnych predstáv o ňom.

Február: V krajine pani Zimy
1.
2.
3.
4.

Krajine ľadu, snehu a mrazu
Zimné športy, Rok a jeho deti
Naši zobkáči
Zvieratká v zime

Cieľ obsahového celku
Rozvíjanie kladného vzťahu

k prírode,

schopnosť

vykonávať

jednoduché činnosti v starostlivosti o živú, okolitú prírodu, chovanie
sa v prírode, zoznamovať sa so zmenami života zvierat v dobe
zimného spánku, ako môžeme pomôcť, aby zimu prežili.

Marec: Ako ten čas letí
1.
2.
3.
4.

Slniečko a mesiačik
Čím budem
Kniha môj kamarát
Detský svet rozprávok / Rok a jeho deti /

Cieľ obsahového celku
Poznávanie

dobra

a zla

pomocou

rozprávkových

príbehov,

prehlbovanie poznatkov o tom čo je správne a čo nie, upevňovať
kladné postoje a chovanie, posilňovanie prirodzených poznávacích
citov. Rozvíjať fantáziu, predstavivosť a hravosť detí pri vymýšľaní
rozprávkových

príbehov,

rozvíjanie

rečových

a jazykových

schopností. Vytváranie podvedomia o dôležitosti knihy pre ďalší
rozvoj detskej osobnosti. Spoznávame rôzne profesie, pracovné
činnosti a ich význam. Hovoriť o tom ,čím chceme byť keď vyrastiem,
svoje predstavy napodobňovať v hrách a umelecky stvárňujeme.
Poznávanie názvov mesiacov v roku.

Apríl: Vitaj Jar
1.
2.
3.
4.
5.

Prišla jar
Jarné kvety
Už sa blíži Veľká noc
Zvieratká a ich mláďatká / vtáčiky /
Malí ochranári

Cieľ obsahového celku
Prehlbovanie
a určovanie

poznatkov
zmien

o ročných

v prírode,

hlavné

obdobiach
znaky

,
jari,

poznávanie
viesť

deti

k jednoduchým pracovným činnostiam, upevňovať kladný vzťah
k okoliu, prírode, ktorá nás obklopuje. Podporenie rozvoja tvorivosti
a poznávanie pri práci s prírodninami a elementárne chápanie premien
v prírode.

Máj: Máj plný vďaky a radosti
1.
2.
3.
4.
5.

Mamička a bábätko
Vďaka ti mamička
Kde bývam / Moje mesto , moja vlasť /
Vo svete farieb a tvarov
Poďme spolu do prírody

CIEĽ obsahového celku
Slovo

mama-

jeho

dôležitosť,

zmysel.

Zoznamovanie

detí

s dôležitosťou každého človeka pre spoločnosť, čím môže byť
užitočný, poznať svoje miesto v rodine, kolektíve. Upevňovanie
vzťahov

k rodine. Vytvárať

a posilňovať

úctu

ku kultúrnym a

národným hodnotám našej vlasti, pocitu spolupatričnosti a hrdosti na
svoje mesto. Približovanie tradícií a prírodných krás Slovenska.
Rozvíjanie pozitívneho pohľadu na starostlivosť o životné prostredie

rozvíjaním kladných citových postojov, vlastný názor, zoznamovanie
sa s rôznymi prírodnými úkazmi a zaujímavosťami a farebnosťou
v prírode ako aj v celom okolitom svete.

Jún: Vitaj leto
1.
2.
3.
4.
5.

Detské radovánky
V lese a na lúke
Pri vodičke , pri vode
V ZOO
Tešíme sa na leto/ Čoskoro budem žiakom /

Cieľ obsahového celku
Vstrebávať nádhernú atmosféru leta, maximálne využívať prírodu,
okolie MŠ, zaujímať sa o všetko živé, všetko čo sa vyvíja, rastie, čo je
v pohybe a je súčasťou prírody. Vedieť sa učiť a byť tvorivý
a zodpovedný. Dokázať navzájom spolupracovať a komunikovať
s ľuďmi.

