OBSAH VZDELÁVANIA
PRE 2.ROČNÍK
PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

SLOVENSKÝ JAZYK
LITERATÚRA
PRE 2.ROČNÍK
PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

2. ROČNÍK
8 hodín týždenne, 320 hodín ročne

CIELE
- Opakovať známe písmená z 1. ročníka
- osvojovať si zručnosť čítať s porozumením jednoduché vety po slovách
a jednoduchých hovorených taktoch,
- naučiť žiakov písať tie písmená malej a veľkej abecedy, ktoré sa žiaci učia
čítať.
OBSAH
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA / 3 hodiny týždenne /
Písanie
Vytváranie zručnosti písať s príslušnými pracovnými, hygienickými a
estetickými návykmi.
Naučiť sa písať písmená malej a veľkej abecedy, ktoré sa žiaci učia písať.
S ťažšími tvarmi veľkých písmen sa žiaci oboznámia, nemusia ich dokonale
zvládnuť.
Písanie slabík a slov.
Nacvičovanie písmen v poradí podľa postupu v čítaní.
Cvičenia na písanie:
1. prvky písaných písmen,
2. písané písmená,
3. spájanie písmen do slabík
4. odpisovanie písaného písma
5. prepisovanie slabík a slov
6. písanie krátkych viet
7. písanie slabík a jednoduchých slov podľa diktátu
ČÍTANIE A LITERATÚRA / 5 hodín týždenne /
Technika čítania
Poznávanie a čítanie spoluhlások s,S, n,N, d,D, z,Z, b,B, h,H, k,K, š,Š, c,C, r,R,
č,Č, ž,Ž, ď,Ď, ť,Ť, ň,Ň, ľ,Ľ.
Čítanie písanej abecedy.
Rozvíjanie fonetického sluchu.
Čítanie dvojslabičných a viacslabičných slov, zložených z otvorených slabík
( typu mama, veselo).
Automatizácia čítania jednoslabičných slov typu les.
Čítanie zatvorených slabík a dvojslabičných slov, ktoré majú zatvorenú slabiku
na začiatku alebo na konci.

Automatizácia čítania niektorých dvojslabičných slov ako celkov viazaných
slabikovaním. Čítanie vety s jednoduchou skladbou a slovníkom, ktoré sú
obsahom primerané schopnostiam
žiakov. Slovné odpovede na otázky z obsahu čítaného textu.
Literárna výchova
Cieľom literárnej výchovy je približovať deťom literatúru, vyvolávať pocit
radosti pri počúvaní rozprávok, príbehov zo života detí a zvierat, pri
memorovaní detských rečňovaniek a vyčítaniek, pri sledovaní bábkových
scénok, počúvaní vybraných zvukových nahrávok a sledovaní videoprogramov.
Prostredníctvom zážitkov, ktoré poskytuje literatúra, upevňovať citový vzťah k
rodine, k domovu, k rodnému kraju.
Viesť žiakov k počúvaniu, prednesu, rozprávaniu a dramatizácii primeraných
literárnych diel.
Prebúdzať u žiakov záujem o poznávanie kníh.
Všímať si osoby vystupujúce v rozprávkach, poviedkach, rozlišovať hlavnú
postavu (hrdinu), vyvolávať v deťoch predstavu miesta a času deja.
Navštíviť počas roka aspoň dve detské filmové alebo divadelné predstavenia.
Tento ideovo-umelecký obsah si žiaci osvojujú počúvaním ukážok z literatúry
pre deti a mládež.
Recitovať rečňovanky a krátke básne od autorov detskej literatúry a z ľudovej
tvorby (napr. M. Ďuríčková, J. Andel, J. Navrátil, J. Čapek, J. Hála, Povedačky,
Rapotanky).
Počúvanie a reprodukcia krátkej rozprávky od autorov detskej literatúry (napr.
M. Rázusová- Martáková, J. Pavlovič, J. Čapek, L.N.Tolstoj, M. Lukešová).
Počúvať rozprávanie o deťoch a zvieratkách (M. Jančová, J. Šrámková, K.
Bendová,M. Haštová).
Obrázkové knihy (V. Machaj, E. Weberová, I. Imro, j. navrátil, A. Okruhlicová).
PROCES
Úlohou je spresňovať zmyslové vnímanie, rozvíjať ústne vyjadrovanie a kultúru
reči žiakov.
Počas celého školského roka systematicky viesť žiakov k vyjadrovaniu
osobných a spoločenských zážitkov a skúseností v krátkych hovorených
prejavoch.
Učiť žiakov odpovedať na otázky, stručne oznamovať správy, formulovať
želanie, prosbu, poďakovanie, blahoželanie.
Opísať jednoduché známe činnosti, osoby, zvieratá, veci z domáceho, školského
i mimoškolského prostredia.
Ďalej spresňovať správnu výslovnosť žiakov.
Učiť žiakov členiť krátke jazykové prejavy na vety, slová a slabiky.

VECNÉ UČENIE
PRE 2.ROČNÍK
PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

2.ROČNÍK
2 hodiny týždenne, 80 hodín ročne
CIELE
- Získať ďalšie vybrané základné poznatky o prírode a spoločnosti z ich
najbližšieho okolia,
- viesť žiakov naďalej k osvojeniu si základných spoločenských, pracovných
a hygienických návykov,
- spresniť zručnosť žiakov orientovať sa v budove školy a určovať ich polohu
vzhľadom ku škole,
- spresňovať predstavu žiakov o roku a ročných obdobiach,
- uvedomovať si základné vzťahy v rodine,
- učiť sa o práci dospelých,
- upevňovať si hygienické návyky precvičovať pravidlá kultúrneho správania,
- prehlbovať poznatky žiakov o sviatkoch a pamätných dňoch.
OBSAH
Škola a jej širšie okolie
Trieda
Pomenovanie zariadenia triedy, jeho účel a použitie.
Určovanie polohy vecí v triede.
Pomenovanie školských potrieb a pomôcok, ich uloženie na lavicu, do aktovky,
udržiavanie poriadku.
Rozoznávanie spoločných a osobných vecí.
Dodržiavanie ustáleného poriadku: postavenie, posadenie, zoradenie v tichosti,
hlásenie sa o slovo.
Pozdravy pri vstupe do triedy a odchode z triedy, vítanie prichádzajúceho a
lúčenie sa s odchádzajúcim.
V škole
Poznávanie riaditeľa školy, zástupcu riaditeľa, učiteľov iných tried,
vychovávateľov, školníka a iných zamestnancov.
Nácvik zdvorilého pozdravenia, požiadania a poďakovania.
Orientácia v školskej budove.
Šetrenie školského i súkromného majetku.
Okolie školy
Poznávanie objektov v okolí školy, určovanie ich polohy smerom od školy
(vpravo, vľavo, bližšie, ďalej).
Pozorovanie, ktorým smerom od školy slnko vychádza a zapadá.
Poznávanie najbezpečnejšej cesty z domu do školy.
Rozprávanie o tom, čo cestou žiaci vidia.

Nácvik správneho prechádzania cez križovatku, význam svetelnej signalizácie a
reagovanie.
Jeseň
Jesenné dni
Pozorovanie počasia v jeseni, zaznačovanie do kalendára prírody, poznávanie
pojmov slnečný, hmlistý, daždivý.
Pomenovanie jesenných mesiacov.
Oboznamovanie sa s údajmi: hodina, deň, noc, dnes, včera, zajtra, teraz, potom,
skôr, neskôr.
V sade, v záhrade a v parku
Rozoznávanie sadu, záhrady a parku.
Zber a spôsob odkladania ovocia.
Rozoznávanie a triedenie zeleniny a ovocia. Ich poznávanie podľa tvaru, chuti a
vône.
Pozorovanie stromov, ich zmeny. Poznávanie ovocných stromov.
Veľkosť plodov: menší, väčší, ľahší, ťažší.
Význam ovocia a zeleniny pre zdravie. Ich výstavka v kútiku živej prírody.
Na poli
Rozlišovanie poľa s obilím, repou, zemiakmi.
Poznávanie zemiakov a cukrovej repy. Význam ich pestovania, zber plodín.
Zvieratá na jeseň
Poznávanie zvierat v skutočnosti aj na obrázku (veverička, jež, myš, zajac,
bažant, vrabec, žaba).
Príprava zvierat na prezimovanie (zhustnutie srsti a peria, odlet vtákov, tvorenie
zásob, vyhľadávanie úkrytov).
Zima
Prišla zima
Pozorovanie zmeny počasia, rozdiely vzhľadom na predchádzajúce obdobie,
dĺžka dňa, stmievanie, rozodnievanie.
Pomenovanie zimných mesiacov.
Poznávanie vlastností snehu a ľadu.
Pozorovanie listnatých stromov v zime.
Poznávanie ihličnatých stromov (smrek, borovica).
Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti pri zimných športoch.
Oboznamovanie sa s vianočnými tradíciami.
Zvieratá v zime
Poznávanie voľne žijúcich zvierat (srnec, jeleň, líška, drozd, sýkorka, vrabec,
vrana).
Význam kŕmenia lesnej zveri. Nebezpečenstvo v lese – besnota zvierat.
Zimný spánok niektorých zvierat (medveď, žaba, jašterica, jež, mucha, včela).
Pozorovanie vtákov na kŕmidle, porovnávanie ich vzhľadu.

Poznávanie, čím sa ktoré zviera živí. Počúvanie poviedok o zvieratách.
Rodina a spoločnosť
Doma
Poznávanie zamestnania členov rodiny.
Podieľanie sa jednotlivých členov rodiny na spoločnej práci v domácnosti.
Opisovanie práce, ktorú žiaci doma pravidelne vykonávajú. Význam práce
jednotlivca pre celok.
Orientácia v príbuzenských vzťahoch - stará mama, starý otec, vnučka, vnuk.
Bydlisko žiaka. Dom a jeho vnútorné členenie, umiestnenie bytu v dome.
Triedenie predmetov podľa účelu (nábytok, kuchynský riad, hračky, školské
potreby) a podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené.
V obchode
Poznávanie rozdielov v spôsobe nákupu – obchod s predavačmi a samoobsluha.
Osvojiť si, čo sa kde nakupuje.
Nácvik správania sa pri nákupe (hra na obchod).
Poznávanie platidiel – mince.
Oboznámenie sa s najdôležitejšími službami obyvateľstvu (oprava obuvi, oprava
odevov, práčovne, čistiarne a pod.).
Na pošte
Oboznamovanie sa so službami, ktoré pošta zabezpečuje.
Poznávanie práce poštového doručovateľa.
Bezpečnosť cestnej premávky
Dodržiavanie zásad správneho a bezpečného správania sa pri chôdzi po
chodníku a po ceste.
Križovatka, prechádzanie cez riadenú križovatku, prechádzanie cez vozovku
mimo vyznačeného priechodu.
Precvičovanie získaných vedomostí žiakov a vytváranie návykov (cvičenia s
jednotlivcami, vo dvojiciach, v malých skupinkách).
Bezpečné miesta na hry v lete a v zime.
Starostlivosť o zdravie
Vytváranie návyku dodržiavať zásady hygieny počas celého školského roka,
rozvíjať a upevňovať návyky osobnej hygieny: umývanie rúk pred jedlom, po
použití WC, čistenie zubov, umývanie ovocia a zeleniny, pravidelné cvičenie,
vetranie, kúpanie sa, účelné obliekanie a otužovanie, striedme jedenie.
Čistota svojho okolia, udržiavanie poriadku na svojom mieste, v triede, na
chodbe.
Udržiavanie čistoty svojho odevu a obuvi.
V školskej jedálni upevňovanie návykov samoobsluhy, nacvičovanie správneho
stolovania.
Oboznamovanie sa s niektorými chorobami (napr. chrípka, kašeľ, nádcha,
hnačka). Vyjadrovanie pocitovej nevoľnosti alebo choroby.
Ochrana pred nákazou, správanie sa pri nádche a kašli.

Oboznamovanie s prácou lekárov a zdravotných sestier v zdravotnom stredisku.
Správanie sa u lekára.
Jar
Prišla jar
Pozorovanie zmien počasia na jar (otepľovanie, odmäk, dlhší deň) a ich vplyv na
prírodu.
Uvedomovanie si jari ako ročného obdobia. Porovnávanie krajiny v predjarí s
predstavou tej istej krajiny v jeseni a v zime.
Porovnávanie záznamov v kalendári prírody s pomocou učiteľa.
Pomenovanie jarných mesiacov.
Pozorovanie činnosti detí a práce dospelých na jar doma a v prírode. Primerané
vyjadrovanie svojich poznatkov.
Poznávanie niektorých jarných kvetov z okolia domova žiakov (napr. snežienky,
prvosienky, fialky, tulipány a iné). Opisovanie ich vzhľadu a miesta, kde rastú.
Nebezpečenstvo požiaru v prírode pri vypaľovaní suchej trávy.
Poznávanie a pomenovanie domácich zvierat a ich mláďat (pes, mačka, králik,
hus, sliepka, sviňa, krava, kôň).
Jar v záhrade a v sade
Pozorovanie jarných prác v záhrade.
Pomoc pri príprave záhonov a poznávanie základných prác na záhonoch.
Význam rýľovania, hrabania, polievania a kyprenia pre správny vývoj rastlín.
Oboznamovanie sa s najdôležitejším záhradným náradím.
Sadenie (veľkých) semien a pozorovanie klíčenia rastlín v kútiku živej prírody.
Pozorovanie sadu v čase kvitnutia ovocných stromov. Rozlišovanie včely a
čmeliaka. Pozorovanie včiel a ich lietanie do úľov.
Práca a odpočinok
Ľudia a veci
Poznávanie výrobkov, ktoré sa denne používajú. Určovanie, z čoho sú vyrobené.
Oboznamovanie sa s pojmami továreň, dielňa, predajňa.
Práca a odpočinok
Týždeň – pracovné dni a dni odpočinku. Voľná sobota, nedeľa, prázdniny.
Osvojovanie si názvov dní v týždni.
Určovanie časti dňa.
Sledovanie času na hodinách, určovanie celých hodín.
Účelné využívanie voľného času.

Leto
Začína sa leto
Pozorovanie zmien v prírode (teplé dni, slnko dlho hreje, otepľuje sa voda).

Pozorovanie počasia, osvojenie si správania sa pred búrkou a počas búrky
(ochrana pred bleskom). Oboznámenie sa s bleskozvodom.
Pozorovanie dozrievania letného ovocia ( čerešne, jahody).
Pomenovanie niektorých záhradných a lúčnych kvetov z najbližšieho okolia.
Poznávanie rastlín, ktoré ohrozujú zdravie ( jedovaté plody rastlín, huby a pod.).
Kalendár prírody v lete.
Uvedomovanie si ročného obdobia, osvojenie názvov letných mesiacov.
Rok a ročné obdobia
Uvedomovanie si striedania ročných období.
Primerané vyjadrovanie svojich poznatkov v priebehu celého roka.
Rozlišovanie situácie v prírode podľa ročných období.
Príprava na prázdniny
Význam pobytu na čerstvom vzduchu pre zdravie.
Vhodné obliekanie vzhľadom na počasie.
Poznávanie letných športov, bezpečnosť, opatrnosť pri kúpaní a opaľovaní.
Osvojovanie si správania v prírode, ochrana prírody.
Opakovanie
Upevnenie a osvojenie prebraného učiva.
Priebežne počas celého roka sa preberá učivo : sviatky, pamätné dni, významné
udalosti.
Obsah štátneho vzdelávacieho programu je natoľko rozsiahly, že i keď sme
v školskom vzdelávacom programe jednu vyučovaciu hodinu pridali obsah sme
nedopĺňali. / len časť opakovanie /
PROCES
Žiaci si postupne osvojujú základné spoločenské, pracovné a hygienické
návyky.
Na základe pozorovania zmien v živote rastlín, zvierat a ľudí si spresňujú
predstavu o roku a ročných obdobiach. Postupným poznávaním prírody a
spoločnosti rozlišujú skutočnosť od rozprávkových príbehov. Učia sa o práci
dospelých, vedia ju v hre napodobniť, vážiť si prácu dospelých, aj svoju vlastnú
prácu. V hre na obchod sa učia správaniu pri nakupovaní.
Oboznamujú sa s najdôležitejšími službami pre obyvateľstvo.
Prehlbujú si poznatky o pamätných dňoch. Zúčastňujú sa na oslavách, podieľajú
sa na nich primeranou činnosťou. Precvičujú si pravidlá kultúrneho správania

MATEMATIKA
PRE 2.ROČNÍK
PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

2.ROČNÍK
5 hodín týždenne, 200 hodín ročne
CIELE
- Opakovať a prehĺbiť učivo z 1. ročníka,
- vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 5,
- vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy,
- osvojiť si numeráciu prirodzených čísel do 10,
- vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla do 10,
- osvojiť si základné geometrické tvary
- využívať osvojené vedomosti v reálnom živote
- opakovať a upevniť učivo 2.ročníka
OBSAH
OPAKOVANIE A PREHĹBENIE UČIVA Z 1.ROČNÍKA
Numerácia v obore 0-5
Sčitovanie a odčitovanie v obor 0-5
ARITMETIKA
Numerácia v obore 0 až 10 a počtové výkony
Číselný obor sa rozlišuje postupne. Najprv sa preberie numerácia v obore do 6 a
žiaci sa oboznámia so sčítaním a odčítaním v tomto obore. Potom sa postupne
preberie numerácia a počtové výkony čísel 7, 8, 9 a 10.
- Prirodzené čísla 6 až 10.
- Určovanie počtu predmetov.
- Vytváranie skupín predmetov o danom počte predmetov.
- Čítanie a písanie číslic 6 až 10, ich názorné vyjadrenie.
- Usporiadanie čísel 1 až 10, číselná os, porovnávanie čísel, vyjadrenie pomocou
znakov =, >, < .
- Riešenie jednoduchých slovných úloh na porovnávanie čísel.
Sčítanie a odčítanie v obore 0 až 10.
1. Opakovanie sčítania a odčítania v obore 0 až 5.
2. Sčítanie a odčítanie v obore do 6.
3. Sčítanie a odčítanie v obore do 7.
4. Sčítanie a odčítanie v obore do 8.
5. Sčítanie a odčítanie v obore do 9.
6. Sčítanie a odčítanie v obore do 10.
7. Sčítanie a odčítanie v obore 0 až 10 – zhrnutie.
- Vzájomná súvislosť sčítania a odčítania.
- Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie.

GEOMETRIA
Geometrické tvary
Rovinné útvary - priraďovanie k názvu.
Priestorové útvary – valec – priraďovanie k názvu.
Priamosť
Vlastnosť „priamy“, „nie je priamy“.
Modelovanie a kreslenie z geometrických tvarov (trojuholník, štvorec, obdĺžnik,
kruh) priamych a krivých čiar.
OPAKOVANIE PREBRANÉHO UČIVA
Numerácia v obore 0-10 a počtové výkony
Upevnenie učiva geometrie.
Didaktické hry zamerané na rozvoj matematických schopností.
Rozvíjanie matematickej gramotnosti prostredníctvom IKT.

PROCES
Žiakov získavame pre učebnú činnosť nenásilnou, prirodzenou motiváciou.
Hlavným motívom učenia je radosť z osvojeného poznatku, z vyriešeného
problému.
Učebné pomôcky využívame tak pri vytváraní matematických pojmov
a objasňovaní súvislosti medzi nimi, ako aj pri upevňovaní učiva.
Počtové výkony sčítania a odčítania nacvičujeme oddelene, postupne číselný
obor rozširujeme a v závere každého oboru precvičujeme spoje sčítania a
odčítania spoločne.

PRACOVNÉ VYUČOVANIE
PRE 2.ROČNÍK
PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

2.ROČNÍK
3 hodiny týždenne, 120 hodín ročne
CIELE
- Upevňovať základné hygienické návyky a sebaobslužné zručnosti,
- oboznamovať sa so základmi jednoduchého pracovného postupu,
- pozorovaním a triedením materiálu získať elementárne poznatky o
materiáloch,
- správne používať pracovné nástroje a pomôcky
- rešpektovať požiadavky bezpečnosti a hygieny pri každej práci.
OBSAH
Sebaobslužné činnosti
Osobná hygiena.
Umývanie rúk, tváre, čistenie zubov, česanie sa, kloktanie, používanie
vreckovky, používanie
WC. Obúvanie sa, čistenie obuvi.
Čistenie šiat, kefovanie, prášenie.
Práce v domácnosti
Hygiena v domácnosti.
Utieranie a ukladanie riadu. Pomoc pri stolovaní, estetická úprava stola,
rozkladanie obrúskov, príborov, tanierov. Udržiavanie poriadku, zametanie,
utieranie prachu.
Ukladanie nástrojov, potrieb, pomôcok na určené miesto.
Šitie
Prípravné práce na šitie, preťahovanie bužírky na cvičných drevených doskách.
Oboznámenie sa s ihlou – prepichovanie kartónu s narysovanými priamkami a
bodmi.
Práce v dielni
Práce s drobným materiálom
Skladanie, spájanie, navliekanie, upravovanie, ohýbanie, strihanie, lisovanie,
prepichovanie, zväzovanie a zlepovanie drobného materiálu.
Určovanie farby, triedenie materiálu podľa farby a tvaru, rozlišovanie
prírodného a umelého materiálu.
(mozaiky, vláčik a stôl zo zápalkových škatuliek, vianočné a veľkonočné
ozdoby, koláže)
Modelovanie

Miesenie, stláčanie, vaľkanie, gúľanie, vyťahovanie, odoberanie, odštipávanie,
rozdeľovanie modelovacieho materiálu, vytváranie základných tvarov : valčeky,
šišky, placky – sušenie.
Poznávanie tvárnosti a súdržnosti materiálu.
Modelovanie predmetov z viacerých častí. Doplňovanie výrobkov inými
materiálmi: drievka, špajle, papier, špáradlá a iné. (jednoduché tvary zeleniny,
ovocia, pekárenských výrobkov, rozprávkové postavy, zvieratá)
Modelovanie na pieskovisku a na pieskovom stole (ulice, križovatka, okolie
školy, kopec).
Montážne a demontážne práce
Zostavovanie modelov podľa predlohy a podľa vlastnej predstavy z jednotlivých
častí stavebníc. V praktických činnostiach poznávanie vlastností materiálov,
ktoré sa používajú na montážne práce a ich porovnávanie s inými materiálmi.
Práce s papierom a kartónom
Prekladanie, skladanie, vytrhávanie, strihanie, nalepovanie, zlepovanie, rezanie,
obkresľovanie tvaru podľa šablóny, vystrihávanie jednoduchých symetrických
tvarov z predloženého papiera.
Určovanie vlastnosti papiera (hrúbka, povrch, farba) v praktických činnostiach.
Rozlišovanie druhov papiera, s ktorým sa pracuje: novinový, baliaci,
prieklepový, výkresový, farebný, pijavý. (skladačky, vystrihovačky, ozdoby,
geometrické tvary)
Pestovateľské práce
Ošetrovanie izbových rastlín: polievanie, kyprenie, prihnojenie, čistenie listov
od prachu, odstraňovanie odumretých častí.
Pestovanie hrachu, fazule a reďkovky: úprava pôdy pred siatím, siatie do
riadkov, pretrhávanie, zalievanie, priebežná starostlivosť o rastliny počas
vegetácie.
Práca s motyčkou a hrabľami pri úprave záhonov. Zalievanie a priebežná
starostlivosť o trvalky.
Poznávanie podmienok života rastlín (voda, vzduch, svetlo, teplo, pôda).
Pozorovanie klíčenia semien hrachu a fazule, sledovanie zmien na semenách pri
klíčení a začiatočnom raste. Pestovanie hrachu a fazule na suchých a
predklíčených semenách. Siatie obilia do misky (príprava veľkonočnej
výzdoby).
Vychádzky do záhrad a parkov.
Starostlivosť o školský dvor a okolie školy.
Obsah štátneho vzdelávacieho programu je natoľko rozsiahly, že i keď sme
v školskom vzdelávacom programe jednu vyučovaciu hodinu pridali obsah sme
nedopĺňali.

PROCES
Upevňovať poznatky z 1. ročníka, najmä ukladanie pomôcok na určené miesto.
Účelne spracúvať materiál tak, aby bol čo najlepšie využitý.
Priebežne po celý školský rok vykonávať práce v kútiku živej prírody

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
PRE 2.ROČNÍK
PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

2.ROČNÍK
1 hodina týždenne, 40 hodín ročne
CIELE
- Upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcom ročníku,
- rozvíjať zmyslové vnímanie, pozornosť a predstavivosť,
- prostredníctvom výtvarných činností získavať základné zručnosti, poznatky
a výtvarné skúsenosti,
- poznávať vlastnosti farby,
- oboznámiť sa s výtvarným dielom prostredníctvom ilustrácií a reprodukcií
výtvarných diel
OBSAH
Výtvarné osvojovanie skutočnosti
Tematické práce
Námety zo života detí a dospelých, ilustrácie k známym rozprávkam a
rečňovankám.
Výtvarné rozprávanie zážitkov dieťaťa kresbou a maľbou.
Zobrazovanie prírodných a umelých foriem
Na vychádzkach vyhľadávanie tvarovo, farebne a štruktúrou zaujímavých
prírodných materiálov, ich dotváranie. Práca s prírodnými materiálmi (otláčanie,
vtláčanie do vhodných materiálov, prenášanie do plochy a pod.)
Pozorovanie vecí dennej potreby z hľadiska tvaru, funkcie a materiálu. Ich
zobrazovanie na základe poznania a detských predstáv ( kresbou, maľbou,
modelovaním).
Výtvarné hry a dekoratívne činnosti
Hry s farbou
Využívanie hry s farbou na poznanie vlastností farby, rozpíjanie, zapúšťanie do
vlhkého podkladu; husté a riedke, svetlé a tmavé farby.
Kontrast svetlých a tmavých farieb (obloha, krajina, svetlo a tieň v krajine).
Radenie svetlých a tmavých rozlične širokých pásov (pastel, tempera, krieda,
akvarel, lepidlo, klovatina, farebné tuše a pod.)
Priestorové vytváranie
Poznávanie vlastností modelovacích materiálov (sochárska a tehliarska hlina,
cesto, modurit, plastelína).
Modelovanie jednoduchej skutočnosti (napr. ovocie, huby a pod.)
Prebúdzanie elementárneho zmyslu pre priestor v súvislosti s poznávaním
životného prostredia.

Vytváranie konkrétnych priestorových situácií z najbližšieho okolia dieťaťa na
pieskovom stole, pieskovisku a pod. (tvarovanie kopcov, údolí, koryta rieky,
hlavnej cesty, stavebných dominánt a pod.) s využitím makiet domov a stromov.
Dekoratívne práce
Prebúdzanie zmyslu pre rytmus.
Rytmické radenie rôznych prírodných prvkov, farebných plôch a tvarov,
odtlačkov do vhodných materiálov (piesok, hlina, blato, cesto, sadra, plastelína),
trhanie, strihanie, nalepovanie, práce so štetcom – pásy látok, stužky, koberce a
pod.
Výtvarná kultúra
Oboznamovanie žiakov s ilustráciami kníh pre deti (A. Klimo, Š. Cpin, J.
Čapek).
Vymenovanie osôb a vecí na obrázku, pokus o jednoduchý opis obrázka.
Hračky. S čím sa deti hrajú. Hračka, bábika, maňuška.
PROCES
Pestovanie zmyslu pre krásu prírody a vzťah k životnému prostrediu.
Oboznamovanie sa s výtvarným dielom prostredníctvom ilustrácií a reprodukcií
výtvarných
diel pre deti.

HUDOBNÁ VÝCHOVA
PRE 2.ROČNÍK
PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

2.ROČNÍK
1 hodina týždenne, 40 hodín ročne
CIELE
- Rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie, sluchovú pamäť a diferenciáciu,
senzomotorické schopnosti,
- nadväzovať sociálne interakcie prostredníctvom hudobno-pohybových hier,
- uvoľňovať telesno-pohybovú a spevácku motoriku
- rozoznávať hovorený a spievaný prejav
OBSAH
Osvojovanie si piesní, inštrumentálnych a vokálnych skladieb a hudobnopohybových hier.
Detské rečňovanky, vyčítanky, jednoduché popevky, piesne o prírode, o
zvieratách, hudobné rozprávky, skladby s vyhranenou spoločenskou funkciou
(napr. uspávanka, pochod) a detské hudobno-pohybové hry.
Grafické znázorňovanie pohybu melódie (vysoko - nízko, stúpanie – klesanie).
Piesne pre spev žiakov
Kohútik jarabý (ľudová); Jeden, dva, tri (L. Galko); Išla sova na tanec (ľudová);
Čo je to? (Š. Kantor); Zima nám je, zima (ľudová); Červené jabĺčko(ľudová); Za
humnami (ľudová); Heličky, beličky (ľudová); Mamička (O. Francisci); Keby
som ja mala prepeličky nôžku (ľudová); Hopsa, Zuzka, srdce moje (ľudová);
Prší, prší (E. Hula); Ej oráč (ľudová); Paste sa, húsatká, paste (ľudová); Sláviček
(ľudová); Svieť slniečko (S. Hochel).
Piesne na počúvanie
Padá sniežik; Hádanky (A. Čobej); Kozipolka (ľudová); Oženil sa Kulifaj
(ľudová); Poďme deti na čačky (ľudová).
Počúvanie skladieb
Škovránok (P.I. Čajkovskij); Bábika; Koníček (T. Frešo); Čertík v komíne (J.
Matuška); Dana, rúčky, Dana; Chodí pavúk po papuči; kolo, kolo mlynské;
Osievame múčku; Ťap, ťap, ťapušky; Uspávanka (E. Suchoň).
Hudobno-pohybové hry
Češem si hlavičku (ľudová); Na vlka a líšku (K. Ondrejka – A. Biľová); Svieť
slniečko (S. Hochel); O husličky (ľudová).

PROCES
V hudobno-pohybových hrách uvoľňovať motoriku, rozvíjať zmyslové
vnímanie žiakov,
hudobnú pamäť, predstavivosť, pozornosť, zmysel pre rytmus, tempo,
dynamiku,
kultivovať všetky hudobné prejavy žiakov.
Osvojovaním piesní, inštrumentálnych a vokálnych skladieb a hudobnopohybových hier
prebúdzať radosť zo spevu a z počúvania hudby.
Vytvárať základy aktívneho vzťahu žiakov k hudbe

TELESNÁ VÝCHOVA
PRE 2.ROČNÍK
PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

2.ROČNÍK
3 hodiny týždenne, 120 hodín ročne
CIELE
- Poskytnúť žiakom čo najviac pohybových podnetov a rozvíjať ich prirodzenú
pohyblivosť,
- pasívne osvojiť základné povely a poradové cviky,
- rozvíjať obratnosť, rýchlosť a dynamickú silu v kondičných cvičeniach
- upevňovať základné hygienické návyky a dodržiavanie zásad bezpečnosti pri
cvičení
OBSAH
Poradové cvičenia
- Základný postoj - Pozor! - Pohov!
- Nástupy do radu. Rozchod ! Voľno!
- Nástup družstva do radu a do zástupu.
Kondičné cvičenia
Beh
- Rýchly beh do 20 m po priamej alebo slalomovej dráhe s predbiehaním
a preskakovaním nízkych prekážok.
- Beh na vytrvalosť.
- Beh striedavý až do 12 minút (i v teréne).
Cvičenia s krátkym švihadlom
- Preskoky jednonož, striedaním nôh, znožmo.
Cvičenia s dlhým švihadlom
- Podliezanie a preskakovanie napnutého švihadla.
- Podbiehanie krúžiaceho švihadla.
Cvičenie s využitím lana
- Preťahovanie družstiev približne rovnakej výkonnosti.
Cvičenie s plnou loptou 1 – 1,5 kg
- Nosenie, prenášanie, gúľanie a podávanie na mieste i v pohybe.
Cvičenie s využitím lavičky
- Cvičenie rovnováhy a celkovej obratnosti.
- Chôdza, beh, lezenie so sprievodnými pohybmi rúk a nôh, so zmenami
postojov a polôh i s nosením ľahkého predmetu.
- Výskoky, zoskoky jednonožmo i znožmo.
- Vystupovanie, vyliezanie a vybiehanie na šikmo zavesenú lavičku (sklon asi
30°) s obmenami.

Cvičenie na rebrinách
- Vystupovanie a zostupovanie, vyliezanie a zliezanie.
- Výskoky a zoskoky.
Cvičenie s použitím debny ako prekážky
- Preliezanie, prebiehanie a preskakovanie jednotlivých dielov debny.
- Vystupovanie a výskoky na debnu z 3 až 4 dielov a zoskoky na pružnú
podložku.
Jazda na kolobežke
- Cvičenia rovnováhy.
- Nácvik rýchlosti.
Jazda na trojkolke
- Nácvik pedálovania.
- Cvičenie rýchlosti.
Prípravné cvičenia
- Prostné cvičenia zamerané na rozvíjanie pohybovej koordinácie a techniky
pohybu, na pretiahnutie a posilnenie svalových skupín a udržanie pohybového
rozsahu v chrbtici a v kĺboch.
Rytmická gymnastika a tanec
- Rytmizovaná chôdza a beh.
- Rytmizácia jednoduchých pohybov rúk, nôh i trupu podľa riekaniek, piesní
a hudobného sprievodu.
- Jednoduché pohybové vyjadrenie hudobných pojmov: ticho- silno, pomaly –
rýchlo, nízko – vysoko.
- Prísunný krok, poskočný krok, cval stranou.
Akrobacie
- Zo sedu pádom vzad, ľah vznesmo, stoj na lopatkách s oporou v bokoch – ľah
vznesmo, pádom späť do sedu.
- Z drepu spojného, predpažiť- kotúľ vpred do drepu spojného, predpažiť.
- Kotúľ vpred a výskok prehnuto do stoja.
- Kotúľ vpred na zvýšenej podložke.
- Kotúľ vzad na mierne šikmej podložke.
Atletika
- Rýchly beh na 30 – 50 m.
- Skok do diaľky z miesta s odrazom znožmo a z rozbehu.
- Hod loptičkou horným oblúkom do diaľky a na cieľ.
Základné činnosti športových hier
- Nadhadzovanie a chytanie lopty na mieste i v chôdzi.
- Dribling na mieste.

- Podávanie lopty.
- Prihrávka obojruč trčením.
- Vrchná prihrávka jednoruč.
- Vrchné chytenie obojruč.
Odporúčame plavecký výcvik (podľa podmienok školy).
Stolný tenis
- Základné pravidlá hry. / oboznámenie /
- Nácvik činností s raketou.
- Nácvik podania.

PROCES
Postupne rozvíjame prirodzenú pohyblivosť, obratnosť, estetický pohybový
prejav a rytmické cítenie vo vzťahu k priestoru a času.
Vytvárame predpoklady k správnemu držaniu tela a predchádzame funkčným
nedostatkom pohybového systému. Žiaci si osvojujú špeciálnu obratnosť,
kĺbovú pohyblivosť, odrazové schopnosti, pružnosť a rovnováhu.
Ak má škola na to podmienky, odporúčame realizovať predplaveckú výchovu
a plavecký výcvik.

