
MESAČNÉ A TÝŽDENNÉ TÉMY VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI  MATERSKEJ ŠKOLY 

September:  ,,Mám ja peknú záhradôčku“ 

1. Všetci sme si kamaráti a všetci sa máme radi 

(ohľaduplnosť, priateľské vzťahy, zoznámenie sa so svojou triedou) 

2. Rozkvitnutá záhrada 

(zem, starostlivosť o rastliny, podmienky pre rast rastlín, záhradné kvety, farby) 

3. Plody jesene 

(ovocie, zelenina, význam pre zdravie, práca – záhradník, ovocinár) 

4. Naši pomocníci 

(drobné živočíchy - krtko, myš, dážďovka, húsenica, slimák a iné.) 

 

Október: ,, V tom zelenom lese“ 

 

1. Na dube 

(stromy listnaté, ihličnaté, ekológia – ako sa chovať v lese, čistota a význam lesov pre 

životné prostredie) 

2. Plody lesa 

(plody stromov a kríkov, huby – jedlé, jedovaté) 

3. Kto žije v lese 

(lesná zver, vtáci) 

4. Starostlivosť o les 

(práca- horára, drevorubača, ,,lesnej škôlky“, vlastnosti dreva, kôry, spracovanie dreva 

– papier, nábytok) 

 

November: ,, Voda, voda, vodička“ 

 

1. Kolobeh vody v prírode 

(mraky, dážď, para, pokus – vlastnosti vody, ľad, roztápanie, odparovanie) 

2. Potoky, rieky, rybníky 

(sladkovodné živočíchy – ryby, žaby, raky; vtáci- bocian labuť, kačka; cicavce- bobor, 

vydra) 

3. Koľko je na svete morí 

(prečo je more slané, čo sú vlny, morské živočíchy – delfín, veľryba, žralok; 

podmorský svet – mušle, korálové útvary) 

4. Cestovanie po vode 

(lode, člny, parníky; práca – kapitán, námorník, potápač, rybár; EKO – neznečisťovať 

vodné toky, využitie vody – šetrenie vodou, priehrady) 

 

 

 



 

December: ,,Vianoce mám najradšej“ 

 

1. Mikuláš a čertíci 

(zoznámenie sa s tradíciami sv. Mikuláša) 

2. Adventný čas 

(tradície a zvyky adventu, príprava na Vianoce doma a v MŠ, výzdoba, výroba 

darčekov) 

3. Vianočné prekvapenie 

(koledy, rozprávanie o narodení Ježiška, vianočné zvyky, darčeky) 

 

Január: ,, Biely svet“ 

 

1. Štyri ročné obdobia 

(znaky a striedanie ročných období - jar, leto, jeseň, zima) 

2. Počasie 

(striedanie počasia, obliekanie podľa počasia a roč. období, kalendár počasia) 

3. Moje telo 

(ľudské telo a jeho časti, funkcie orgánov, zmysly) 

4. Zdravie, zdravý životný štýl a protidrogová prevencia 

(športovanie pre zdravie, stravovanie a výživa, práca lekára, zdravotnej sestry, ochrana 

pred nezdravým spôsobom života – fajčenie, drogy, alkohol) 

Február: ,,Moja vlasť“ 

1. Slovensko, naše mestá 

(naša vlasť, hl. mesto, symboly, vlajka, mestá v našom okolí- Poprad, SNV, Levoča) 

2. Moja dedina 

(charakteristika obce, starosta, vlajka, znak obce, dôležité budovy v obci, kultúra, 

šport) 

3. Fašiangy – Turíce 

(veľkonočné zvyky, kraslice, korbáče, vinše) 

4. Dopravné prostriedky, bezpečnosť na ceste 

(cestná premávka, dopravné značky, bezpečnosť na ceste, práca – policajtov, 

záchranárov) 

Marec: ,, Jar k nám zavítala“ 

1. Jarný zvuk 

(zmeny v prírode, znaky jari, jarné kvety, práca v záhrade) 

2. U babičky na dvore 

( hospodárske a domáce zvieratá, ich mláďatá a starostlivosť o ne, úžitok domácich 

zvierat) 

3. Na lúke  a na poli 



(lúčne kvety, hmyz,  poľné plodiny – obilie, kukurica, slnečnica, spracovanie 

a využitie – múka, pečivo, chlieb, práca – mlynár, pekár, traktorista)  

4. Z rozprávky do rozprávky 

(autorská, ľudová poézia a próza, bájky, príbehy s detským hrdinom, encyklopédie) 

Apríl: ,,Naša planéta“ 

1. Naša Zem je guľatá 

(svetadiely, glóbus, mapa, slnečná sústava, more, pevnina, Zem vo vesmíre, 

starostlivosť o ekológiu – separovanie odpadu) 

2. Obyvatelia planéty 

(rozličné národnosti, rasy, farba pleti, jazyky, domy a bývanie, medziľudské vzťahy) 

3. Živočíchy planéty 

(exotické zvieratá, vtáci, plazy, rozdielne miesta výskytu)  

4. Veda okolo nás 

(elektrina - el. stroje, nebezpečenstvo, moderná technika – počítače, roboty,  

Máj: ,,Ja a moja rodina“ 

1. Moja rodina 

(členovia rodiny – rodičia, súrodenci, vzájomné vzťahy, profesia rodičov, adresa 

bydliska)  

2. Mamičkin sviatok 

(ako pomáham mamičke, prečo mám rád svoju mamu, program a darček pre 

mamičku) 

3. Hráme sa na školu 

(počítame, kreslíme, poznávame písmena abecedy, grafomotorické cvičenia, hry so 

slovami, skladanie Tangramu, logické hry, rolové hry, návšteva 1. ročníka ZŠ) 

4. Holá, holá, leto volá 

( výlet, exkurzie do okolitých miest, športové a pohybové hry na šk. dvore) 

Jún: ,, Dovidenia škôlka milá“ 

1. Deň detí 

(zábava, pohyb, smiech a humor, prekvapenie pre deti) 

2. Šport a zábava 

(vyhodnotenie ,,športovej škôlkarskej olympiády“, stretnutie so športovcami- 

futbalistami, hokejistami, sezónne športy) 

3. Poďme spolu do prírody 

(turistická vychádzka do blízkeho lesa, pozorovanie liečivých rastlín na lúke, motýľov 

a drobného hmyzu) 

4. Dovidenia školička 

(rozlúčka s predškolákmi, pedagogikými a nepedagogickými zamestnancami školy) 

 

 


