OBSAH VZDELÁVANIA
PRE 4.ROČNÍK
PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO
POSTIHNUTIA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
4 vyučovacie hodiny týždenne –čítanie a literárna výchova
CIELE
-

Vedieť čítať trojslabičné slová,
nacvičiť viazané čítanie jednoduchých slov,
osvojiť si ďalší okruh hlások a písmen,
čítať jednoduché vety s porozumením,
upevňovať čítanie slov zvládnutých v nižšom ročníku,
rozvíjať slovnú zásobu,
podporovať záujem o čítanie.

OBSAH
Čítanie tlačených písmen, slabík a slov vyvodených v treťom ročníku.
Čítanie písaných písmen, slabík a slov vyvodených v treťom ročníku.
Utvrdenie známych dvojslabičných slov .
Nácvik čítania trojslabičných slov.
Postupné osvojovanie veľkých a malých písmen: j, J, s, S, n, N, y, Y, š, Š, d, D.
Čítanie slabík v riadkoch, stĺpcoch, vyhľadávanie slabík podľa pokynu učiteľa, vyhľadávanie
plnovýznamových slov.
Nacvičovanie viazaného čítania jednoduchých slov.
Čítanie jednoduchých viet s porozumením.
Priraďovanie viet k ilustráciám.
Nacvičovanie čítania súvislého textu s porozumením.
Priraďovanie slabík ku grafickému znázorneniu.
Čítanie vybraných slov z detských časopisov.
Opakovanie prebraných hlásiek, slabík, slov.
Tvorenie slov zo slabík.

PROCES
Pri vyvodzovaní novej hlásky a písmena vytvárame vizuálnu, akustickú a artikulačnú väzbu.
Hlásku priraďujeme k tlačenému aj písanému písmenu, precvičujeme ju medzi známymi
písmenami, rozvíjame sluchové vnímanie. Pri čítaní obrázkov žiaci ťahajú prstom po grafickom
znázornení novej hlásky. V relaxačnej časti hodiny využívame slabikové pexesá, vyčítanky a
hudobno-pohybové hry. Učíme žiakov pracovať s čitateľskou tabuľkou.

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ
3 vyučovacie hodiny týždenne
CIELE
- Stimulovať komunikáciu žiaka v sociálnej interakcii,
- rozvíjať sluchovú diferenciačnú schopnosť,
- rozvíjať porozumenie reči, - podporovať spontánne vyjadrovanie potrieb, pocitov a názorov
žiaka,
- podporovať verbálnu a neverbálnu komunikáciu žiaka
- vedieť poznávať a pomenovať veci a osoby v najbližšom okolí,
- rozširovať a aktivizovať pasívnu slovnú zásobu.

OBSAH
Podľa individuálneho stavu/úrovne komunikačnej schopnosti žiaka stimulujeme a rozvíjame
nasledovné oblasti:
Rozvíjanie sluchovej diferenciačnej schopnosti
Rozlišovanie zvukov reči, rytmizovanie slabík, rozlišovanie počtu slabík v slove. Prvá a posledná
hláska v slove. Hry so slovami - rozlišovanie zmeny jednej hlásky a zmena významu slova (
kačka – mačka, sud – sad, pes – pec, a pod.)
Porozumenie reči
Komentovaním všetkých činností a pomenovávaním predmetov rozvíjame porozumenie pojmov a
ich vzájomných súvislostí. Pri hrách sa odporúča používať názorné skutočné predmety, ich
miniatúry alebo primerané ilustrácie a obrázky. Postupne prechádzame od poznávania skutočných
predmetov k obrázkom.
Rozvíjanie expresívnej reči
Námetové, edukačné a konštrukčné hry, pri ktorých žiak môže komentovať svoju činnosť. Vo
všetkých hrách kladieme dôraz na hlasné komentovanie činnosti alebo spoločné komentovanie s
pomocou učiteľky. Vytvárania situácií z bežného života tak, aby ich mohli žiaci lepšie pochopiť a
komentovať a tým si upevňovať slovnú zásobu. Jednoduché aktívne pomenovávanie predmetov a
dejov v prostredí školy a rodiny. Tvorenie jednoslovných a dvojslovných viet, slovných
pomenovaní. Krátke jednoduché príbehy, rozvíjanie chápania časovej následnosti dejov.
Jednoduché rozprávanie zážitku alebo príbehu podľa obrázkov. Práca s detskými leporelami,
pestovanie vzťahu ku knihám. Výmena rolí v rozhovore (napr. hra s telefónom a iné).

PROCES
Žiakovi je potrebné umožniť komunikovať takou formou, pre akú má zachované schopnosti a
tieto v komunikácii stimulovať a rozvíjať. Rozvíjanie komunikačnej schopnosti sa prelína celým
vyučovacím procesom a zároveň témy preberané v predmete RKS by mali byť v súlade s témami
preberanými najmä v predmete Slovenský jazyk a literatúra a Vecné učenie. Na hodine RKS sa
učiteľ má so žiakmi zamerať na porozumenie pojmov a súvislostí a precvičovanie ich používania
v komunikácii.
Vhodnou formou aktivít je cielené vytváranie komunikačných situácií. Túto formu vyučovania
možno realizovať na vyučovacej hodine alebo v bloku, v priestoroch triedy alebo v prirodzenom
prostredí, ktoré súvisí s komunikačným obsahom alebo témou.
U žiakov, ktorých hovorená reč je nezrozumiteľná alebo sú úplne nehovoriaci, zaraďujeme prvky
AAK. Nakoľko praktické používanie prvkov AAK si vyžaduje určitú úroveň rozvoja motorických
schopností, zaraďujeme medzi aktivity v predmete RKS cvičenia hrubej i jemnej motoriky,
koordinačné cvičenia, hry zamerané na tréning imitácie pohybov a pod. Pre podporu výkonu
hovorenej reči odporúčame zaradenie cvikov na správne dýchanie a rozvíjanie motoriky

artikulačných orgánov vo forme hry, ktoré je vhodné pripravovať v spolupráci s
logopédomŽiakovi je potrebné umožniť komunikovať takou formou, pre akú má zachované
schopnosti a tieto v komunikácii stimulovať a rozvíjať. Rozvíjanie komunikačnej schopnosti sa
prelína celým vyučovacím procesom a zároveň témy preberané v predmete RKS by mali byť v
súlade s témami preberanými najmä v predmete Slovenský jazyk a literatúra a Vecné učenie. Na
hodine RKS sa učiteľ má so žiakmi zamerať na porozumenie pojmov a súvislostí a precvičovanie
ich používania v komunikácii.
Vhodnou formou aktivít je cielené vytváranie komunikačných situácií. Túto formu vyučovania
možno realizovať na vyučovacej hodine alebo v bloku, v priestoroch triedy alebo v prirodzenom
prostredí, ktoré súvisí s komunikačným obsahom alebo témou.
U žiakov, ktorých hovorená reč je nezrozumiteľná alebo sú úplne nehovoriaci, zaraďujeme prvky
AAK.

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ
1 vyučovacia hodina týždenne
CIELE
- Rozvíjať jemnú motoriku a grafomotoriku,
- vytvárať návyk správneho držania písacích potrieb,
- vytvárať návyk správneho sedenia pri písaní,
- spresňovať správny tvar písaného písmena.

OBSAH
Postupný nácvik malých písmen j, s, n, z, d, š.
Písanie slabík z osvojených písmen jednoduchými spájacími ťahmi.
Nácvik písania veľkých písmen: A, O, M, N, I.
Písanie písmen podľa diktátu.
Nácvik písania slov typu: mám, tam, sem, sám, les, pes.

PROCES
Vytvárame priestor, kde si žiak môže horšie zvládnuté tvary precvičiť.
Počet a poradie písmen môže učiteľ meniť podľa individuálnych schopností žiakov. Naďalej
uskutočňujeme cvičenia jemnej motoriky a zaraďujeme uvoľňovacie cviky.
Žiak, ktorý nie je schopný zvládnuť písaný tvar písma, pokračuje v nácviku písania veľkých tlačených
písmen.

VECNÉ UČENIE
2 vyučovacie hodiny týždenne
CIELE
- Vedieť rozlišovať situácie v prírode podľa ročných období,
- vedieť pomenovať jednotlivé časti ľudského tela,
- poznať rastliny a zvieratá miestnej oblasti,
- oboznámiť sa s pravidlami správania sa pri nakupovaní,
- orientovať sa v príbuzenských vzťahoch.

OBSAH
Trieda, škola a okolie školy
Povinnosti žiaka.
Upresňovanie a upevňovanie pojmov trieda, šatňa, telocvičňa, toaleta, dielňa, školský pozemok,
cvičná kuchynka.
Orientácia v areály školy.
Orientácia v čase
Porozumenie časovým údajom: včera – dnes - zajtra . Východ slnka, západ slnka.
Porovnávanie časových jednotiek deň – týždeň.
Kalendár: pracovné dni, voľné dni.
Určovanie miesta: pod – nad, pred – za.
Príroda
Pozorovanie zmien v prírode, zmeny počasia. Kalendár prírody.
Ročné obdobia, rozlišovanie situácie v prírode podľa ročných období.
Jeseň
Znaky jesene v prírode, charakteristika počasia, odev a obuv v jeseni.
Pojmy: slnečný, hmlistý, daždivý.
Jeseň v ovocnom sade.
Jesenné kvety: astra, georgína, nechtík, jesienka.
Zima
Znaky zimy v prírode, charakteristika počasia, odev a obuv v zime. Pojmy: sneženie, fujavica,
poľadovica.
Vtáky v zime: sýkorka, drozd, vrabec.
Zimné športy. Bezpečnosť pri zimných športoch a hrách na snehu.
Oboznamovanie sa s vianočnými tradíciami.
Jar
Znaky jari v prírode, charakteristika počasia, odev a obuv na jar.
Pojmy: ochladenie – oteplenie.
Vtáky na jar: stavanie hniezd (na zemi, v dutinách stromov, na stromoch, pod strechami domov),
znášanie vajíčok, kŕmenie mláďat.
Jarné práce na školskom pozemku.
Leto
Znaky leta v prírode, charakteristika počasia, odev a obuv v lete.
Pojmy: búrka, lejak, dúha.

Lúky, lúčny hmyz: motýle, chrobáky, muchy, mravce, včely.
Starostlivosť o zdravie
Prehlbovanie poznatkov o ľudskom tele: trup (hrudník, brucho, chrbát); horná končatina (plece,
rameno lakeť).
Hygiena rúk, čistota nechtov.
Hygiena úst, umývanie zubov.
Bolesti zubov. Návšteva zubného lekára.
Obchod
Hra na obchod, manipulácia s peniazmi, pravidlá správania sa v obchode.
Návšteva obchodu a drobný nákup, platenie.
Domov a rodina
Orientácia v príbuzenských vzťahoch, pojem vnuk – vnučka.
Ako doma pomáhame. Význam práce jednotlivca pre celok.
Adresa bydliska.

PROCES
Pri učive o ľudskom tele upevňujeme poznatky z 3.ročníka a potom rozširujeme o nové učivo.
V učive usporiadanom podľa ročných období žiaci pozorujú, ako sú zmeny v prírode počas roka
spojené s činnosťou ľudí a s ich životom. Orientáciu žiakov v priestore precvičujeme aj pomocou
didaktických hier. Učíme ich chrániť zdravie pri zimných športoch i pri hrách a pobyte v letnej
prírode.

MATEMATIKA
3 vyučovacie hodiny týždenne
CIELE
- Porovnávať a triediť činnosti každodenného života, predmety, vlastnosti, podľa určitých
kritérií,
- osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel 6 - 10,
- osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel 6 - 10,
- osvojiť si základné geometrické predstavy.

OBSAH
Porovnávanie predmetov podľa vlastností : množstvo, veľkosť, farba, tvar.
Triedenie predmetov podľa vlastností, vytváranie skupín predmetov.
Vzťahy : viac – menej, patrí – nepatrí, dlhý – krátky, pred – za, hneď pred – hneď za.
Triedenie a porovnávanie rovinných útvarov: kruh, štvorec, trojuholník, priraďovanie názvu.
Poznávanie geometrických telies guľa a kocka.
Číslo 6 -10. Číselný rad. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov.
Priraďovanie predmetov k číslu 6 - 10. Čítanie a písanie číslic 6 - 10.
Znázorňovanie čísel 6 - 10.
Porovnávanie čísel do 10. Znaky <, >, =.
Rozklad čísel 6 - 10.
Sčítanie v obore do 10. Zápis príkladov sčítania. Znázorňovanie príkladov sčítania.
Riešenie slovných príkladov na sčítanie.
Odčítanie v obore do 10. Zápis príkladov odčítania. Znázorňovanie príkladov odčítania.
Riešenie slovných príkladov.
Mince 1 €, 2 €. Bankovka 5 €, 10 €.
Oboznámenie sa s pojmami drahý – lacný.

PROCES
Žiaci si osvojujú numeráciu a počtové výkony v obore do 10 .
Učia sa riešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a odčítanie. Pri manipulácii s mincami a
bankovkami sa učia pojmy drahý – lacný.
Hravou formou (modelovaním a kreslením z geometrických tvarov) upevňujeme rozoznávanie a
pomenovanie rovinných útvarov kruh, štvorec a trojuholník.

PRACOVNÉ VYUČOVANIE
5 vyučovacích hodín týždenne
CIELE
-

Upevňovať základné hygienické návyky,
zvyšovať samostatnosť pri sebaobslužných činnostiach,
upevňovať základné stravovacie návyky,
rozlišovať rôzne materiály,
oboznámiť sa s vlastnosťami dreva,
oboznámiť sa s názvami a funkciou pracovných nástrojov,
udržiavať poriadok na pracovnom mieste,
zvládnuť základy jednoduchej starostlivosti o izbové rastliny,
oboznamovať sa s bezpečnostnými pokynmi pri varení,
upevňovať bezpečnosť práce v dielni,
vedieť hodnotiť vlastný výrobok, prácu,
rozvíjať kladný vzťah k práci.

OBSAH
Sebaobslužné činnosti
Osobná hygiena: (opakovanie všetkých činností, ktoré si žiaci osvojovali v predchádzajúcich
ročníkoch) čistenie zubov.
Skladanie odevov na určené miesto, vešanie na vešiak. Odstraňovanie prachu z odevov prášením.
Zvyšovanie samostatnosti pri obúvaní a vyzúvaní, čistenie topánok od prachu.
Stolovanie v triede a v školskej jedálni. Zdokonaľovanie sa v stolovaní, používaní príboru,
servítky.
Práce v domácnosti
Starostlivosť o osobné veci a školské pomôcky. Zvyšovanie samostatnosti pri odkladaní pomôcok
v triede na určené miesto. Ukladanie osobných vecí do tašky, hygienického vrecúška.
Ukladanie pomôcok v triede a do aktovky. Zametanie podlahy a utieranie prachu v triede.
Samostatné zbieranie a vynášanie odpadkov.
Odomykanie a zamykanie dverí kľúčom.
Utváranie zručnosti v jednoduchom prestieraní, umývanie a utieranie riadu.
Základy varenia: príprava čaju, natieranie chleba maslom, džemom., príprava jednoduchej
pomazánky, pečenie perníkov, príprava cesta. Čistenie zeleniny.
Práce v dielni
Práce s drobným materiálom
Triedenie a ukladanie rôznych druhov materiálov a predmetov.
Manipulácia s drobným materiálom.
Navíjanie vlny, špagátov na cievku.
Namotávanie vlny, špagátov na klbko.
Navliekanie korálok podľa vzoru.
Precvičovanie viazania uzla a mašličky.
Práce s papierom Triedenie a porovnávanie papiera podľa vlastností (hladký, drsný, hrubý, tenký
a pod.).
Prepichovanie a navliekanie papiera rôznej kvality na niť.

Prekladanie, skladanie, vystrihovanie, nalepovanie, zlepovanie papiera.
Strihanie papiera po predkreslenej čiare.
Práce s drevom
Oboznamovanie sa s vlastnosťami dreva a ich porovnávanie s vlastnosťami papiera a kartónu v
praktických činnostiach.
Opracovanie dreva brúsnym papierom.
Montážne a demontážne práce
Stavanie z kociek.
Zostavovanie modelov zo stavebníc spájaním a skrutkovaním.
Pestovateľské práce
Ošetrovanie izbových rastlín.
Polievanie kvetinových hriadok na školskom záhone.
Príprava pôdy pred siatím, práca so záhradným náradím.
Siatie do jamiek a hriadok.
Zbieranie liečivých rastlín (podľa miestnych podmienok).
Práce s rozličným materiálom
Náplň určí vyučujúci podľa možností a schopností žiakov.

PROCES
Zdokonaľujeme praktické činnosti, ktoré si žiaci osvojili v predchádzajúcich ročníkoch. Učíme
ich zvládnuť základy jednoduchého pracovného postupu. Pri práci s drevom ich oboznamujeme s
názvami a funkciou pracovných nástrojov. Učíme ich používať správne názvy nástrojov.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1 vyučovacia hodina týždenne
CIELE
- Upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch,
- učiť sa kresliť postavu a postupne zobrazovať niektoré dôležité detaily,
- učiť sa kresbou znázorniť znaky zvieracej figúry,
- učiť sa vystihnúť trojrozmernosť prostredníctvom modelovania,
- vyjadriť svoj vzťah k prírode prostredníctvom maľby.

OBSAH
Kresba (mäkká ceruzka, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel)
- Voľné kreslenie – rozvíjanie grafického pohybu ruky na rôzne veľkých plochách papiera s
rôznym materiálom.
- Kreslenie predmetov vychádzajúcich z kruhu.
- Kreslenie postavy a postupné zobrazovanie niektorých dôležitých detailov tváre.
- Tematické kreslenie na základe citového prežívania (zážitky z vychádzok, hier, z rodinného
života).
- Znázorňovanie /naznačovanie charakteristických znakov zvieracej figúry.
- Koláž – použitie prvkov z textilu alebo papiera a dokresľovanie.
Maľba (tampón, drievko, hrubá fixka, prstové farby, akvarelové farby, tempery)
- Liatie, kvapkanie, otláčanie, dotváranie farebných škvŕn, hra s farbami – rozpíjanie, zapúšťanie
do vlhkého podkladu.
- Pokrývanie celej plochy papiera maľbou, prostredníctvom plošne nanášaných farieb veľkým aj
malým štetcom.
- Nanášanie farby prstom technikou kresby, rozotieranie farebnej škvrny drievkom.
- Vyjadrovanie vzťahu k prírode prostredníctvom maľby.
- Zobrazovanie atmosféry a nálady (krajina v zime, v lete, v noci, počas dažďa a podobne).
Modelovanie (plastelína, modurit, cesto, rôzne modelovacie materiály)
- Modelovanie technikou konštruovania, zlepovania jednotlivých častí, spevňovanie
spojov navlhčenými prstami.
- Modelovanie zvieracej figúry, tvaru tela a jeho typických znakov. Naznačenie pohybu zvieracej
figúry.
- Utváranie reliéfu otláčaním predmetov rôzneho profilu na uhladenú plochu modelovacieho
materiálu.
- Modelovanie na pieskovisku a na pieskovom stole.

PROCES
Pracujeme na rôznych plochách podľa účelu. Vedieme žiakov k spresňovaniu ich výtvarného
prejavu, k slovnému vyjadreniu obsahu kresby. Učíme ich naznačiť charakteristické črty postavy.
Na základe pozorovania, zážitkov alebo rozprávok ich učíme znázorňovať alebo naznačovať
typické znaky zvieracej figúry v rôznych polohách. Experimentujeme s vlastnosťami farieb a ich
možnosťami, tvoríme nové odtiene.

HUDOBNÁ VÝCHOVA
1 vyučovacia hodina týždenne
CIELE
- Upevňovať základné hudobné vedomosti a návyky z predchádzajúcich ročníkov,
- kultivovať pohybový prejav podľa hudby,
- rozvíjať schopnosť spoločne spievať v skupinách, - rozvíjať schopnosť rozlišovať výrazné
rozdiely vo výške a sile tónu,
- osvojiť si nové piesne a hudobno-pohybové hry.

OBSAH
Rytmické cvičenia, využitie nástrojov Orffovho inštrumentária.
Vyludzovanie zvukov na jednoduchých hudobných nástrojoch.
Určovanie vlastností vnímaných zvukov: výška a sila tónu, vyjadrovanie rôznej kvality pohybom.
Jednoduché pohybové hry so sprievodom rečňovanky, piesne alebo hudobného nástroja.
Spresňovanie rytmu opakovaných pohybov.
Detské piesne (Kukulienka, kde si bola; Kytička; Fúkaj, fúkaj teplý vetrík; Maličká som; Jeden,
dva, tri; Zahrajte mi muzikanti; Sláviček; Krásna, krásna, Na dvore býva sliepočka naša a iné).
Detské hudobno-pohybové hry (Fúka vetrík; Tiky-taky; O husičky; Na vlka a líšku; Cip, cip,
cipovička a iné).
Počúvanie vokálnych a inštrumentálnych miniatúr, kolied, ľudových piesní.

PROCES
Pravidelnými speváckymi činnosťami utvárame základný repertoár detských piesní rôzneho
žánru. Pri jednoduchých spôsoboch hry na detských hudobných nástrojoch zdokonaľujeme
manipulačné zručnosti žiakov.
V hudobno-pohybových hrách si žiaci rozvíjajú základné pohybovo-rytmické prvky a
napodobňujú známe pracovné činnosti. Počúvanie hudby sa harmonicky spája s pohybovým
prejavom, kde môžu žiaci vyjadriť citový zážitok z tejto hudby. Vhodným výberom skladieb s
relaxačnými účinkami môžeme počúvanie hudby využiť aj ako prostriedok muzikoterapie.

TELESNÁ VÝCHOVA
4 vyučovacie hodiny týždenne
CIELE
-

Orientovať sa v priestore a prekonávať nerovný terén,
utvárať správnu koordináciu pohybov,
rozvíjať pohybovú výkonnosť a telesnú zdatnosť,
rozvíjať a upevňovať základné návyky správneho držania tela,
prekonávať strach z neobyčajných polôh,
rozvíjať kladný postoj k pohybovým aktivitám,
rozvíjať a upevňovať hru fair play,
vedieť základnú terminológiu stolného tenisu,
upevňovať zásady bezpečnosti pri pohybových aktivitách.

OBSAH
Zdravotné cvičenia
Opakovanie a obmieňanie cvikov zameraných na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie
jednotlivých svalových skupín, na získavanie návykov správneho držania tela, na zväčšovanie
pohybového rozsahu kĺbov a chrbtice. Jazda na rehabilitačnom bicykli a kolobežke. Chôdza na
stepperi, pohyblivom alebo akupresúrnom chodníku.
Kondičné cvičenia
Chôdza – upevňovanie správneho držanie tela pri chôdzi, voľný pohyb paží počas chôdze, chôdza
daným smerom, chôdza po čiare, po stočenom lane, v zástupe za učiteľom, v rytme s udávaním
tempa. Nácvik chôdze po schodoch nahor a dole. Chôdza po trávniku.
Beh – prehlbovanie nácviku pohybov nôh a ramien pri behu, beh v zástupe za učiteľom, beh v
danom tempe, daným smerom, prebehnutie danej krivky na zemi. Opakovaný krátky beh do 20 m.
Beh po slalomovej dráhe, orientácia v priestore.
Skoky – poskoky na mieste znožmo a striedavo, daným smerom, do kola, skoky z miesta, skok
cez čiaru, zoskok z výšky 20 cm na mäkkú podložku do drepu.
Preskok napnutej gumy do výšky 15 - 20 cm.
Nácvik skoku do diaľky: skákať znožmo z miesta do diaľky s perovaním a súladnými pohybmi
paží na mäkkú podložku.
Lezenie – upevňovanie lezenia vpred po kolenách, podliezanie, preliezanie vhodných prekážok,
lezenie k cieľu. Lezenie a stúpanie na rebriny do výšky 1 m, spúšťanie sa na kĺzačke.
Hádzanie a chytanie - chytania lopty prudko gúľajúcej sa po zemi, po mierne šikmej ploche,
chytania lopty hodenej učiteľom, žiakom. Hod lopty horným oblúkom na vysoký cieľ.
Hádzanie lopty spolužiakovi. Hádzanie predmetu na cieľ pravou aj ľavou rukou.
Gymnastické cvičenia - výstup na lavičku, prechod a zostup, obraty, nácvik udržiavania
rovnováhy, chôdza po zavesenej (šikmej) lavičke. Sed a kľak na švédskej debne, preliezanie
jednotlivých dielov švédskej debny.
Základy akrobatických cvičení
Kotúľ vpred. Kolíska. Zmeny postojov a polôh podľa slovnej inštrukcie. Krátka výdrž v stoji na
jednej nohe. Váha v predklone (stoj na jednej nohe, zanoženie, hlava vztýčená).
Sezónne činnosti
V zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, šmýkanie, sánkovanie z
mierneho svahu.
V jarnom a letnom období turistika – orientácia v priestore a prekonávanie nerovného terénu.
Jazda na kolobežke.
Plavecký výcvik podľa možností školy.

Rôznorodé sezónne činnosti sa realizujú podľa podmienok regiónov a škôl.
Kolektívne činnosti
Naháňačky s jednoduchými pravidlami.
Základy loptových hier.
Hudobno - pohybové hry
Rytmizovanie chôdze a behu pomocou jednoduchých hudobných nástrojov (tamburína, ozvučné
drievka). Striedanie chôdze a behu podľa hudobného sprievodu.
Prísunný krok bokom.
Kondičné a relaxačné cvičenia
Proporcionálne rozvíjanie pohybových schopností a zdokonaľovanie pohybových zručností a
návykov prostredníctvom jednoduchých, prirodzených a používaných cvičení.
Relaxačné cvičenia zamerané na striedanie napätia a uvoľnenia niektorých svalov a cvičenia
zamerané na striedanie napätia a uvoľnenia celého tela. Cvičenia pri hudbe. Cyklospining / podľa
možností a schopností žiakov /
Stolný tenis
Základná terminológia stolného tenisu / loptička, sieťka, raketa, stôl, výmena, podanie, hráč,
bod, set, zápas /
Zdokonaľovanie správneho podania.
Správne vrátenie loptičky / nácvik /.
Nácvik správneho postupu hry.
Súťaživé hry vo dvojiciach.

PROCES
Podstatnú časť učiva tvorí rozvoj základných lokomócií. Žiaci si postupne osvojujú elementárne
základy techniky týchto činností.
V kolektívnych činnostiach zaraďujeme pohybové hry zamerané na skákanie, naháňanie, triafanie
a hry na rozvoj všetkých pohybových schopností.
Žiakov vedieme k tomu, aby vedeli uplatňovať a rešpektovať pravidlá hier, aby spolupracovali,
správne manipulovali s náčiním.
Pri aktivitách v prírode a sezónnych pohybových činnostiach rozvíjame senzorické schopnosti
žiakov – pociťovanie, vnímanie, odhad času a priestoru. Učíme ich využívať v prírode zručnosti
naučené z hier v telocvični.

