OBSAH VZDELÁVANIA
PRE 1. A 5. ROČNÍK
PRE ŽIAKOV S ŤAŽKÝM ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

K obsahu vzdelávania budú v IVP žiakov rozpracované navyše v 1.ročníku
dve vyučovacie hodiny týždenne a v 5.ročníku tri vyučovacie hodiny
týždenne podľa potrieb jednotlivých žiakov z daných vyučovacích
predmetov.

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH
SCHOPNOSTÍ
PRE 1. A 5. ROČNÍK
PRE ŽIAKOV S ŤAŽKÝM ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

1. ROČNÍK
4 hodiny týždenne, 160 hodín ročne
CIELE
– Ukazovanie využívať ako prostriedok vyjadrovania voľby,
– zmierňovať rušivé správanie, spôsobené frustráciou z neschopnosti
komunikovať,
– budovať základy receptívneho a expresívneho označovania,
– rozvíjať symbolickú reprezentáciu (symbol fotografie reprezentuje predmet,
príp. symbol obrázku reprezentuje predmet),
– vyjadrovať potrebu piť a jesť,
– komunikovať základné hygienické potreby,
– Vedieť manipulovať s obrázkami podľa pokynov,
– naučiť sa ukladať plošné predmety/kartičky s obrázkami do radu zľava
doprava,
– vedieť ukázať prstom na učiteľom pomenovaný objekt na stole/na obrázku.
OBSAH
Vytváranie schopnosti vyjadrovania výberu, voľby.
Priraďovanie rovnakých obrázkov (zobrazujúcich rovnaké predmety, osoby a
zvieratá), priraďovanie rovnakých obrázkov (zobrazujúcich rovnaké činnosti).
Vyjadrovanie špecifických potrieb: piť a jesť nadviazaním očného kontaktu so
súčasným použitím ukazovania na reálne predmety (ak primárne potreby nie sú
pre dieťa dostatočnou motiváciou zvolíme iné, pre dieťa motivujúce potreby,
ktoré musí vyjadriť rovnakým spôsobom).
Rozšírenie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby s prihliadnutím na osobitosti
žiaka.
Príprava na čítanie – oboznámenie sa s leporelami, knihami.
Nácvik správneho sedenia pri manipulácii s drobnými predmetmi, šablónou,
papierom, knižkou, písacími a kresliacimi potrebami.
Rozvíjanie základných schopností súvisiacich s akceptovaním a vnímaním
činností a predmetov dôležitých pre osvojovanie si práce s písmenami –
vnímanie tvaru, obrysu, ukladanie drobných predmetov vedľa seba (zľava
doprava), vytváranie určených medzier medzi nimi a pod.,
Upriamenie pozornosti na určený predmet, obrázok s určitou jeho vlastnosťou,
pomenovávanie predmetov, javov, činností.
PROCES
Využívanie metód a techník augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAK)
– posunky, prstová abeceda, obrázkové systémy, piktorgramy a iné; systémy
používajúce multimediálnu techniku.

5. ROČNÍK
3 hodiny týždenne, 120 hodín ročne
CIELE
– Rozvíjať expresívne vyjadrovanie potrieb symbolmi,
– vyjadrovať potrebu nasýtiť hlad a smäd prostredníctvom komunikačného
symbolu na úrovni primeranej porozumeniu nezávisle na situačnom kontexte,
– spontánne komunikovať hygienické potreby, nezávisle na situačnom kontexte,
– zlepšovať schopnosť abstrakcie používaných komunikačných prostriedkov,
– vedieť čítať jedno a dvojslabičné slová pozostávajúce z nacvičovaných
písmen,
– podieľať sa na reprodukcii textu – vedieť odpovedať na otázky k vypočutému
textu alebo vybrať na jej základe správny obrázok.
OBSAH
Vyjadrovanie širokého repertoáru potrieb ukazovaním na symboly úrovne
adekvátnej úrovni myslenia žiaka;
Zámerné modelovanie situácií evokujúcich vyjadrenie určitých potrieb, s cieľom
prejaviť spontánne bežné fyziologické potreby - nezávisle na komunikačnej
situácii (vyradiť z denného režimu symboly aktivít: jesť, WC a pod.);
využívanie neverbálnej komunikácie s dieťaťom aj na plánovanie najbližších
aktivít (spočiatku aktuálneho dňa, ďalšieho dňa, postupne vzdialenejšieho
časového úseku);
Opakovanie a utvrdzovanie čítania písmen a slov vyučovaných v
predchádzajúcom ročníku.
Hláska a písmeno a, A.
Slabiky ma, Ma.
Samohlásky e, i, o, u.
Skladanie slabík do slov.
Počúvanie čítania krátkeho literárneho útvaru podporeného ilustráciami.
Nácvik jednoduchých odpovedí na otázky súvisiace s prečítaným textom,
vyhľadávanie ilustrácií súvisiacich s prečítaným textom,
Vyhľadávanie kľúčových slov alebo obrázkov súvisiacich s vypočutým textom
podľa učiteľovho napovedania. samostatný výber a priraďovanie slov k
ilustráciám súvisiacich s prečítaným textom.
Nácvik písania nových písmen zo zložky čítanie, opakovanie a utvrdzovanie
písania písmen a slabík, slov doteraz vyučovaných, ich odpisovaním podľa
predpísaného vzoru.
PROCES
Pri písaní písmen a slov žiak píše písané tvary písmen len v prípade, že to zvláda
bez väčších problémov, v prípadoch, kde písanie písaných tvarov písmen je pre
žiaka komplikáciou, upúšťa sa od neho.

ROZVÍJANIE SOCIÁLNYCH
ZRUČNOSTÍ
PRE 1 A 5. ROČNÍK
PRE ŽIAKOV S ŤAŽKÝM ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Z oblastí, ktoré sú pri mentálnom postihnutí poškodené, je najmarkantnejšie
poškodenie v oblasti sociálnych zručností a komunikačných schopností.
Rozvíjanie sociálnych zručností je preto jedným zo základných cieľov
výchovno-vzdelávacieho procesu detí s mentálnym postihnutím.
Cieľom predmetu rozvíjanie sociálnych zručností je vytvorenie, resp. rozvíjanie
komunikačných schopností s atribútmi prostriedku vyjadrovania potrieb,
kontaktov, ako aj výmeny informácií a vo vyšších ročníkoch aj vyjadrovanie
nadväzovania vlastných emocionálnych stavov a ich „čítanie“ zo správania
iných ľudí .
Prvoradým cieľom vzdelávania je sociálne správanie zodpovedajúce veku
dieťaťa, úrovni jeho schopností, resp. rozvíjanie a učenie základných
predpokladov týchto zručností.
Neoddeliteľnou súčasťou sociálneho správania sú schopnosti, ktoré napomáhajú
sociálnej integrácii, tzv. integračné zručnosti, t.j. nadväzovanie a udržanie
vzťahov, trávenie voľného času atď., a v neposlednom rade samoobslužné
schopnosti. Integráciu v dospelosti ovplyvňujú schopnosti postarať sa o seba, o
domácnosť.
Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie sociálnych zručností sa na
rozvíjaní a upevňovaní sociálnych zručností podieľajú ďalšie vyučovacie
predmety, najmä rozvíjanie komunikačných schopností a pracovné vyučovanie.

1. ROČNÍK
2 hodiny týždenne, 80 hodín ročne
CIELE
– Rozvíjať spoluprácu pri vykonávaní hygienických návykov,
– rozvíjať spoluprácu pri stravovaní,
– rozvíjať základy sociálnych interakcií,
– rozvíjať základy neverbálnej imitácie,
– vytvárať základné zručnosti - predpoklady domácich zručností.

OBSAH
Vyjadrovanie potreby: piť a jesť nadviazaním očného kontaktu so súčasným
použitím ukazovania na predmetné symboly.
Vyjadrenie potreby ísť na WC (na malú i veľkú potrebu) prostredníctvom
reálneho komunikačného symbolu, resp. predmetného symbolu.
Spolupráca pri obliekaní (a vyzliekaní) niektorých jednoduchých častí
oblečenia, ak ich má dieťa pripravené.
Spolupráca pri vykonávaní hygienických návykov, pri umývaní rúk, tváre, ich
utieraní, pri čistení zubov, fúkaní nosa a používaní toaletného papiera.
Spolupráca pri stravovaní: samostatné používanie lyžice a vidličky,
naznačovanie používania nožíka na naberanie a naznačovanie krájania jedla,
samostatné používanie servítky.
Priraďovanie rovnakých farieb (vývinovo: červená - modrá, zelená - žltá oranžová, hnedá - čierna - ružová - sivá, biela).
Priraďovanie rovnakých tvarov (vývinovo: kruh - štvorec, trojuholník obdĺžnik, kosoštvorec).
Otváranie a zatváranie rôznych balení, v ktorých sú uložené potraviny a veci
používané v domácnosti (nádoby, škatule, tuby, vrecká atď.).
Nalievanie z džbánu, prestieranie pre seba samého minimálnou pomocou
učiteľa.

5. ROČNÍK
2 hodiny týždenne , 80 hodín ročne
CIELE
- Rozvíjať schopnosť čakať na uspokojenie potrieb,
- vyjadrovať súhlas a nesúhlas prijateľným spôsobom,
- zlepšovať schopnosti kooperatívnej spolupráce v rámci skupiny detí,
- byť samostatnejší spontánnejší v nadväzovaní, udržaní a ukončení sociálnych
interakcií s inými deťmi
- učiť sa vedomosti o sebe samom a sprostredkovať ich okoliu sociálne
prijateľným spôsobom,
- rozširovať hygienické návyky a domáce zručnosti podľa individuálnych
potrieb, kapacít každého dieťaťa.

OBSAH
Vyjadrovanie súhlasu a nesúhlasu v sociálnych situáciách s dospelým, aj inými
deťmi.
Učiť sa základné osobné údaje/ informácie o sebe samom a ich vyjadrovanie
primeranými komunikačnými prostriedkami v adekvátnych situáciách (ako sa
dieťa volá, kde býva, kedy sa narodilo, či má súrodenca atď.).
Osvojovanie si základných pravidiel spoločenského správania sa (prosba,
pozdrav, ospravedlnenie).
Starostlivosť o obľúbené hračky.

ROZVÍJANIE
GRAFOMOTORICKÝCH
ZRUČNOSTÍ
PRE 1. A 5. ROČNÍK
PRE ŽIAKOV S ŤAŽKÝM ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

CHARAKTERSITIKA PREDMETU
Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností sa
na rozvíjaní a upevňovaní grafomotorických zručností podieľajú ďalšie
vyučovacie predmety, najmä výtvarná výchova.
Vzhľadom na to, že od prevažnej väčšiny žiakov s ťažkým alebo hlbokým
stupňom mentálneho postihnutia nie je možné vyžadovať písanie písaným
písmom a pre ich praktický život táto forma písma nemá praktický význam, je
vhodné naučiť ich dorozumieť sa písomnou formou pri použití písmen veľkej
tlačenej abecedy.
K nácviku písmen malej a veľkej písanej abecedy pristupujeme len u detí
s vhodnými dispozíciami na túto činnosť. Nácvik písaných tvarov písma vtedy
nacvičujeme súčasne s nácvikom ich čítania.
Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických zručností a
písania okrem písacích nástrojov (hrubé voskové farby, kriedy, pastelky,
ceruzky, neskôr pero), kartičiek s písmenami a obrázkami, je vhodné využívať
reliéfne makety jednoduchých geometrických a iných tvarov na obkresľovanie a
výkresy s predpísanými slovami, textami a nalepenými obrázkami, ktoré sa
vložia do fólie, na ktorú žiak zmazateľnou fixkou môže dopĺňať vynechané
písmená, slová.

1. ROČNÍK
2 hodiny týždenne, 80 hodín ročne
CIELE
– Zlepšiť hrubú a jemnú motoriku rúk,
– zlepšiť jemnú motoriku prstov.

OBSAH
Driblovanie s loptou, šitie jednoduchých stehov, navliekanie ihly.
Hra s prstovými farbami, pieskom, vodou, plastelínou.
Hra s kockami, skladanie plošných skladačiek, strihanie, manipulácia
s jednoduchými „remeselnými a kuchynskými“ detskými nástrojmi, imitovanie
zložitejšieho postavenia prstov.
Uvoľňovacie, relaxačné cvičenia. Nácvik správneho držania písacích potrieb
a správne sedenie pri písaní.

5. ROČNÍK
1 hodina týždenne, 40 hodín ročne
CIELE
– Vedieť obkresliť predpísaný tvar obrazca, písmena,
– nacvičiť napodobňovanie napísania predpísaného tvaru.

OBSAH
Obkresľovanie makiet s geometrickými a inými tvarmi.
Obkresľovanie predkreslených čiar v tvare oblúka.
Obkresľovanie predkreslených jednoduchých geometrických tvarov.
Obkresľovanie predpísaných písmen preberaných na čítaní: e, m, i, o, u.
Písanie tvaru preberaných písmen podľa predpísaného vzoru.
Odpisovanie slov z osobného frekvenčného slovníka vytváraného v predmete
čítanie.

VECNÉ UČENIE
PRE 1. A 5. ROČNÍK
PRE ŽIAKOV S ŤAŽKÝM ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Vecné učenie je integrovaný predmet v prípravnom až 10. ročníku špeciálnej
základnej školy pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho
postihnutia, v ktorom žiaci získavajú elementárne poznatky z oblasti
prírodovedných a spoločenskovedných odborov.
Cieľom predmetu je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a
spoločnosti, a to na základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe života
rastlín, zvierat a ľudí.
Žiaci sa oboznamujú a manipulujú s prírodninami, vecami, učia sa chápať
vzťahy medzi nimi a vedieť vyjadriť tieto zákonitosti slovom, usporiadaním,
kresbou, alebo akýmkoľvek prijateľným spôsobom.
Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú s charakteristickými črtami živej
a neživej prírody. Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú
chápať zákonitosti zmien v prírode, v živote rastlín a živočíchov, získavajú
predstavu o tom, ako prírodné zmeny ovplyvňujú činnosti ľudí. V učive
usporiadanom podľa ročných období žiaci poznávajú prírodné javy primerané
ich chápaniu a pozorujú, ako sú zmeny v prírode počas roka spojené
s činnosťou ľudí a s ich životom.
Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci domov, školské prostredie s jeho
najbližším okolím, poznávajú dôležité dopravné značky, zoznamujú sa zo
základnými pravidlami bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov a cyklistov.
Žiaci sa systematicky pripravujú na účasť v cestnej premávke. Upevňujú si
základné návyky nevyhnutné na ochranu zdravia.
Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné, individuálne pre každého žiaka,
citlivo zvážiť výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a
pomôcok, vhodnú formu motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na
vykonanie úlohy, mieru členenia úlohy na jednoduchšie kroky, formu a mieru
pomoci, vhodné učebné prostredie s optimálnym množstvom stimulov.

1. ROČNÍK
1 hodina týždenne, 40 hodín ročne
CIELE
– Poznať osobné údaje,
– orientovať sa v priestore,
– orientovať sa v čase,
– spoznávať prírodu v priamom kontakte,
– orientovať sa v bežných životných situáciách.

OBSAH
Základná orientácia
- Svoje meno, priezvisko,
- orientácia v priestore: trieda, budova školy,
- spoznávanie zariadenia triedy,
- porozumenie najjednoduchším časovým údajom a vzťahom: deň-noc, svetlo –
tma,
- spoznávanie vlastného tela: ukázanie aspoň troch pomenovaných častí svojho
tela.
Poznávanie prírody
- Domáce zvieratá: pes, mačka,
- voľne žijúce zvieratá: myš, medveď,
- pojmy: vtáky a hmyz,
- rastliny: kvety a stromy,
- pozorovanie zmien v prírode: ročné obdobia.
Orientácia v bežných životných situáciách
- Verejná doprava: výstup a nástup do dopravného prostriedku,
- správanie sa v obchode, rozoznať aspoň dva obchody podľa zamerania potraviny, hračky,
- rozpoznávanie základných potravín,
- úloha lekára a zdravotnej sestry.

5. ROČNÍK
1 hodina týždenne, 40 hodín ročne
CIELE
– Poznať osobné údaje blízkych ľudí,
– orientovať sa v priestore,
– orientovať sa v čase,
– poznať niektoré rastliny miestnej oblasti,
– poznať niektoré zvieratá miestnej oblasti,
– orientovať sa v bežných životných situáciách.
OBSAH
Základná orientácia
- Mená príbuzných.
- Rozlíšenie ľudí podľa pohlavia, veku: dieťa, dospelý, starý, mladý.
- Orientácia v čase: ročné obdobia, ich názvy, poznanie názvov dní v týždni.
- Orientácia v priestore: rozlišovanie prístupných a neprístupných priestorov,
pohybovanie sa v priestore podľa pokynov, odkladanie predmetov v priestore.
- Spoznávanie najbližšieho okolia školy.
- Spoznávanie vlastného tela: ukázanie šiestich pomenovaných časti svojho tela
na iných.
Poznávanie prírody
- Zmeny v prírode podľa ročných období.
- Zmeny počasia podľa ročných období.
- Ďalšie domáce zvieratá.
- Ďalšie voľne žijúce zvieratá.
- Niektoré voľne žijúce vtáky.
- Izbové a lúčne kvety.
- Rozoznávanie ihličnatých a listnatých stromov.
Orientácia v bežných životných situáciách
- Verejná doprava, cestovanie v dopravnom prostriedku, kúpa cestovného lístka.
- Telefonovanie: samostatne vytočiť telefónne číslo.
- Pošta: poslať pohľadnicu, list s pomocou.
- Obchod: zvládnuť jednoduchý nákup s pomocou, platenie nákupu s pomocou,
vedieť určiť hodnotu platidla.
- Využitie služieb s pomocou: holičstvo, kaderníctvo.
- Objednať jedlo a pitie s pomocou, podľa rady personálu.
- Oboznámenie sa s ubytovacími zariadeniami: hotel, chata a iné.
- Vedieť vyjadriť, opísať bolesť, zdravotný problém, vedieť si odmerať telesnú
teplotu.
- Spoločná návšteva zdravotného strediska.
- Spoločná návšteva lekárne.

MATEMATIKA
PRE 1. A 5. ROČNÍK
PRE ŽIAKOV S ŤAŽKÝM ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Vyučovanie matematiky sa snaží poskytnúť všetkým žiakom spôsobom
primeraným ich mentálnej úrovni a adekvátnymi formami a metódami také
matematické vzdelanie, ktoré im umožní riešiť najnutnejšie problémy a úlohy
praktického života.
Individuálnym prístupom získava žiak prostredníctvom matematiky základné
matematické vedomosti, zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich
individuálnych schopností a možností, na svojom aktuálnom stupni vývinu
dokázal v živote prirodzene aplikovať.
Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania
orientovaný na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného prístupu
pôsobili na pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj
celej osobnosti žiaka s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia
Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne
vzdelávanie žiaka.
Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym
schopnostiam žiaka.
- Je potrebné klásť dôraz nielen na obsah vzdelávania, ale predovšetkým na
prístup ku žiakovi, na výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov
a pomôcok a v neposlednej rade aj na vhodné učebné prostredie.
- je potrebné zvoliť inú formu sprostredkovania učiva. Môžu to byť rôzne
pracovné listy, manipulácia s konkrétnymi predmetmi, obrázkami, pracovné
úlohy uložené v škatuliach, výučba prostredníctvom počítača a podobne.
- Záleží na osobitostiach žiaka, je potrebné adekvátne reagovať na jeho potreby,
schopnosti a možnosti. To si vyžaduje cieľavedomú a namáhavú prácu
pedagóga, využívajúc jeho vedomostný, kreatívny, flexibilný a ľudský potenciál.
Učivo má byť prezentované takými formami a metódami, ktoré sú pre daného
žiaka najprijateľnejšími. Je treba mať na zreteli, že nie je podstatné to, aby si
žiak osvojil čo najväčšie množstvo učiva, ale aby osvojené učivo vedel v čo
najväčšej miere využívať v praktickom živote.

1. ROČNÍK
2 hodiny týždenne, 80 hodín ročne
CIELE
– Rozvíjať schopnosť diskriminovať a triediť činnosti bežného denného života,
predmety, vlastnosti, stavy a pod., podľa určitých kritérií, ako predpokladu
rozvíjania základných matematických zručností a návykov,
– pochopiť množstvo 1.

OBSAH
- Porovnávanie predmetov podľa vlastností: množstvo, veľkosť, farba, tvar,
- triedenie predmetov podľa vlastností: množstvo, veľkosť, farba, tvar,
- vzťahy: všetko – nič, všetci – nikto,
- orientácia v priestore. Vzťahy: dopredu – dozadu,
- priraďovanie predmetov k rovnakým predmetom,
- priraďovanie predmetov k tomu, čo ich dopĺňa,
- vyhľadávanie rovnakých predmetov,
- skladanie celku z častí,
- pochopenie rozdielu medzi „1“ a veľa,
- priraďovanie predmetov k číslu 1,
- priraďovanie čísla 1 k predmetom,
- čítanie a písanie číslice 1.
PROCES
Podobne ako v prípravnom ročníku, prostredníctvom triedenia, priraďovania a
porovnávania, si žiaci zvyšujú schopnosť zameriavať pozornosť, učia sa všímať
si charakteristické vlastnosti predmetov, javov, stavov a súvislosti medzi nimi.
Individuálne zvyšujeme náročnosť úloh - triedenie do dvoch, troch a viac
skupín, porovnávanie podľa viacerých kritérií, vynechávanie predmetov, ktoré
nepatria do výberu, rozhodovanie ktorá vlastnosť je najdôležitejšia.
Postupne sa žiaci zdokonaľujú v zisťovaní podobností a rozdielov, v schopnosti
triediť predmety podľa funkcií, učia sa vytvárať postupnosti a tak si zvyšujú
schopnosť zovšeobecňovania a prenesenia osvojenej situácie do inej.

5. ROČNÍK
2 hodiny týždenne, 80 hodín ročne
CIELE
– Tvoriť skupiny z rozličných predmetov,
– oboznámenie sa s tvarmi a povrchmi materiálov,
– poznať farby,
– orientovať sa v priestore,
– pochopiť množstvo 5,
– vedieť kresliť základné geometrické tvary podľa predlohy.

OBSAH
- Porovnávanie predmetov podľa vlastností,
- triedenie predmetov podľa vlastností,
- vzťahy: väčší – menší,
- orientácia v priestore, vzťahy: vpravo –vľavo,
- číslo 5, počítanie do 5, čítanie a písanie číslice 5,
- priraďovanie predmetov k číslu 5,
- priraďovanie čísla 5 k predmetom,
- kreslenie základných geometrických tvarov podľa predlohy, kruh, štvorec,
obdĺžnik.

PROCES
Žiaci si utvrdzujú získané vedomosti, vytvárajú skupiny z rozličných predmetov
podľa danej vlastnosti, oboznamujú sa s tvarmi a povrchmi materiálov, učia sa
kresliť kruh, štvorec a obdĺžnik podľa predlohy. Manipuláciou s predmetmi sa
učia pochopiť množstvo 5, priradiť ho k číslu a naopak. Učia sa pravo-ľavej
orientácii (nácvik vzhľadom k osobe žiaka).

PRACOVNÉ VYČOVANIE
PRE 1. A 5. ROČNÍK
PRE ŽIAKOV S ŤAŽKÝM ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s
ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia z hľadiska: úspešného
sociálneho začlenenia sa do spoločnosti, vytvárania sociálneho, pracovného a
osobného uplatnenia sa, individuálneho rozvoja jeho osobnosti a z hľadiska
vytvárania vzťahov k okolitému životu.
Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných
a hygienických návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov,
motorických a pracovných zručností a návykov.
Pracovné vyučovanie prispieva k uspokojovaniu osobných potrieb žiaka, k
rozvoju jeho schopností, možností a zručností. V kooperácii s ostatnými
predmetmi prispieva k rozvoju celej osobnosti žiaka, a tým sa stáva jeho život
zmysluplnejším a nezávislejším.
Obsah predmetu pracovné vyučovanie sa realizuje v čo najväčšej miere
v prirodzených podmienkach, v situáciách, v ktorých bude žiak danú činnosť v
reálnom živote vykonávať.
Obsah pracovného vyučovania je členený na zložky. Toto rozdelenie vychádza
zo schopností žiaka osvojiť si obsah daného učiva, a zo schopnosti vedieť ho
aplikovať v súčasnom i budúcom praktickom živote.
V zložke sebaobslužné činnosti žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o
hygienu tela a zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania.
Obsahom zložky práce v domácnosti je osvojovanie si základných pracovných
návykov v domácnosti, zručností potrebných pri domácich prácach a
udržiavanie poriadku. Súčasťou tejto zložky je aj šitie. Žiaci nadobúdajú
zručnosti v základných technikách šitia a ručných prác. Súčasťou zložky sú aj
práce v kuchyni. Žiaci si osvojujú základné znalosti o potravinách, a ako
udržiavať poriadok a hygienu v kuchyni. Vo vyšších ročníkoch nadobúdajú žiaci
zručnosti pri príprave jednoduchých nápojov a jedál.
V zložke práce v dielni si žiaci osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné
materiály, spoznávajú ich v praktickom živote, osvojujú si manuálne zručnosti s
nimi a vytvárajú jednoduché výrobky.
Pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu je potrebné individuálne pre
každého žiaka, citlivo zvážiť výber vhodných metód, foriem, didaktických
prostriedkov a pomôcok, vhodnú formu motivácie, optimálnu náročnosť a čas
potrebný na vykonanie úlohy, mieru členenia úlohy na jednoduchšie kroky,
formu a mieru pomoci, vhodné učebné prostredie s optimálnym množstvom
stimulov.
Žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia majú
problémom s nedostatočnou motiváciou k činnosti, problémy s pozornosťou a
vytrvalosťou. Je potrebné pri zadávaní úlohy pre konkrétneho žiaka vedieť, čím
a ako je ho možné motivovať a upútať jeho pozornosť. Na začiatok práce
zaraďujeme ľahkú úlohu, o ktorej predpokladáme, že žiak zvládne, a ktorá ho

môže motivovať k ďalšej práci. Následne zaraďujeme úlohu alebo činnosť,
ktorú si má žiak osvojiť, prípadne utvrdiť. Na záver zaraďujeme úlohu alebo
činnosť, ktorú má žiak rád. Nácvik jednotlivých činností nesmie byť
samoúčelný, snažíme sa o to, aby žiak osvojenú činnosť vedel využiť v
praktickom živote, inak jej osvojenie nemá pre žiaka význam. Jednotlivé
pracovné úlohy je potrebné rozdeliť podľa schopností žiaka na čiastkové
úlohy, inak by si ju žiak pre jej náročnosť nemusel vedieť osvojiť.
Žiakovi je potrebné poskytovať primeranú pomoc, forma a miera závisí od
schopností konkrétneho žiaka. Je potrebné citlivo zvážiť, ktoré činnosti už má
žiak osvojené, aby mu nebola poskytovaná väčšia pomoc ako žiak v skutočnosti
potrebuje, čím by sa brzdil jeho ďalší rozvoj.
Každé zadanie pracovnej úlohy musí byť jednoznačné, zrozumiteľné, aby žiak
vedel, čo má urobiť a ako má postupovať. Postupujeme od najjednoduchších
úloh k zložitejším Pracovné zaťaženie musí byť primerané silám žiakov, nesmie
byť tak náročné, aby žiakov vyčerpalo, ale ani príliš jednoduché, lebo by
nedostatočne aktivizovalo ich myslenie a v dostatočnej miere ich
nezamestnávalo. Je potrebné zaistiť bezpečnosť žiakov potrebnými opatreniami,
a tiež nácvikom bezpečných pracovných návykov.
Tak ako aj v iných predmetoch, aj pri výučbe pracovného vyučovania je dôležité
zohľadňovať dosiahnutú aktuálnu úroveň žiaka, aby osvojovanie si nových
vedomostí, zručností a návykov bolo prirodzeným pokračovaním výučby.
Pri výbere úloh učiteľ prihliada aj na učebnú látku ostatných predmetov.
Nevyhnutnosť koordinácie pracovného vyučovania s inými vyučovacími
predmetmi vyplýva z podstaty rozvoja poznávacích možností mentálne
postihnutých žiakov.
Veľmi dôležitou podmienkou je materiálne zabezpečenie pracovného
vyučovania. Sú to najmä pracovne a dielne, sklad materiálu, pozemok, dostatok
vyhovujúcich nástrojov, pracovných a učebných pomôcok a jednotného
materiálu pre žiakov.
Pracovné prostredie musí vyhovovať hygienickým podmienkam (čistý vzduch,
vhodné osvetlenie, čistota pracoviska, atď.). K hygienickým podmienkam patrí
aj vhodné oblečenie na pracovné vyučovanie..
Na hodinách pracovného vyučovania sa používajú rôzne učebné pomôcky
(vzorový výrobok, súbor nástrojov, materiálov, modely, predlohy a iné), ktoré
musia byť primerané mentálnemu postihnutiu žiaka.

1. ROČNÍK
2 hodiny týždenne, 80 hodín ročne
CIELE
– Utvárať základné hygienické návyky,
– utvárať základné samoobslužné zručnosti,
– utvárať základné návyky pri stravovaní,
– rozvíjať jemnú a hrubú motoriku,
– utvárať základné pracovné zručnosti,
– poznávať rôzne materiály.
OBSAH
Sebaobslužné činnosti
Spolupráca pri osobnej hygiene.
Používanie hygienických potrieb.
Osvojenie si hygienických návykov s pomocou.
Používanie WC, toaletného papiera.
Púšťať vodu - páková batéria, kohútik.
Vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou.
Obúvanie a vyzúvanie s pomocou.
Osvojenie si základných návykov pri stravovaní. Sedieť určitý čas pri jedle.
Práce v domácnosti
Odkladanie predmetov na určené miesto s pomocou.
Odkladanie odevu a obuvi s pomocou.
Otváranie a zatváranie dverí, zásuviek.
Zapínanie a vypínanie osvetlenia.
Práce v dielni
Taktilné oboznámenie sa s rôznymi materiálmi: papier, textil, drevo, plastelína a
iné.
Trhanie a krčenie papiera.
Manipulovať s kockami: ukladanie dvoch kociek na seba, vedľa seba.
Vkladanie predmetov do otvoru podľa tvaru a iných vlastností.
Skrutkovanie do perforovanej dosky.
Skladanie jednoduchého puzzle.
Navliekanie rôznych predmetov: veľké korále, krúžky a pod.
PROCES
Naďalej rozvíjame jemnú a hrubú motoriku: chytanie predmetov prstami,
zvyšovanie schopnosti chopenia a stisku, manipulovanie s predmetmi oboma
rukami, prenášanie predmetov na väčšiu vzdialenosť, zbieranie malých
predmetov pomocou palca a ukazováka, Pri osvojovaní si základných návykov
pri stravovaní, sa snažíme o to, aby žiak od jedla neodbiehal, aby dokázal sedieť
určitý čas pri jedle.

5. ROČNÍK
3 hodiny týždenne, 120 hodín ročne
CIELE
– Zvyšovať samostatnosť pri základných hygienických návykoch,
– zvyšovať samostatnosť pri základných sebaobslužných zručnostiach,
– zvyšovať samostatnosť pri základných stravovacích návykoch,
– rozvíjať sociálne zručnosti,
– rozvíjať schopnosť využívať voľný čas,
– rozvíjať jemnú a hrubú motoriku,
– utvárať základné pracovné zručnosti,
– poznávať rôzne materiály,
– poznávať pracovné náradie.
OBSAH
Sebaobslužné činnosti
Zvyšovanie samostatnosti pri osobnej hygiene.
Používanie hygienických potrieb.
Osvojenie si hygienických návykov s čiastočnou pomocou.
Hygiena na WC, splachovanie.
Mužské a ženské WC – rozlíšenie.
Vyzliekanie a obliekanie odevu s miernou pomocou.
Osvojiť si rozlíšenie prednej a zadnej časti oblečenia.
Obúvanie a vyzúvanie s miernou pomocou.
Zapínanie a rozopínanie veľkého gombíka s pomocou.
Používanie zipsu, patentov.
Osvojenie si základných stravovacích návykov.
Samostatné používanie lyžice pri jedle.
Používanie naberačky.
Zdvihnutie a pitie z pohára, ak je pohár držaný jednou rukou, vedieť ho položiť
späť na stôl.
Práce v domácnosti
Primerané používanie predmetov každodenného života.
Odkladanie predmetov na určené miesto.
Odkladanie odevu a obuvi na určené miesto.
Používanie ramienka na šaty.
Utieranie prachu podľa pokynov s miernou pomocou.
Polievanie kvetov podľa pokynov s miernou pomocou.
Zametanie a utieranie podlahy.
Pozbieranie odpadkov do koša.
Základy bezpečnosti v domácnosti, najmä v kuchyni.
Základy zložitejšieho prestierania k stolovaniu s miernou pomocou.
Osvojiť si základy bezpečnosti v kuchyni.

Udržiavanie poriadku na stole: odložiť špinavý riad, rozlíšiť špinavý a čistý riad,
odkladanie
čistého riadu na určené miesto.
Utieranie a umývanie stola.
Natieranie na chlieb.
Umývanie ovocia a zeleniny.
Nalievanie nápoja do pohárov, s pomocou.
Balenie a rozbaľovanie desiaty.
Práce v dielni
Skladanie, prekladanie a lepenie papiera.
Rozkladanie a skladanie škatúľ.
Strihanie s pomocou: držať a pohybovať s papierom pri strihaní.
Skladanie mozaiky podľa farby a tvaru, postupnosti.
Montážne a demontážne práce so skladačkami.
Oboznámenie sa s náradím: kliešte.

PROCES
Žiaci si zvyšujú samostatnosť a rozširujú si jednoduché pracovné zručnosti
v domácnosti a v dielni.
Pri činnostiach musí byť zaistená bezpečnosť žiakov, tak isto je potrebné, aby si
žiaci osvojili základné bezpečnostné pravidlá.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
PRE 1. A 5. ROČNÍK
PRE ŽIAKOV S ŤAŽKÝM ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Vo vzdelávaní žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia
má nezastupiteľné miesto aj predmet výtvarná výchova. Výtvarné aktivity
napomáhajú žiakom rozvíjať grafomotorické zručnosti, hrubú a jemnú motoriku.
Na základe rozvoja jemnej motoriky sa rozvíjajú komunikačné schopnosti,
expresívna a receptívna zložka reči, a aj nonverbálna forma komunikácie.
Ciele predmetu výtvarná výchova pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom
mentálneho postihnutia vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov výtvarnej
výchovy ako vyučovacieho predmetu a zo všeobecne stanovených cieľov
vzdelávania žiakov s touto diagnózou:
– rozvoj jemnej a hrubej motoriky,
– rozvoj koordinovaného pohybu rúk,
– rozvoj senzomotorickej koordinácie,
– rozvoj laterality
– rozvoj priestorovej orientácie,
– rozvoj koordinácie oko - ruka,
– rozvoj pozornosti,
– rozvoj priestorovej pamäti,
– rozvoj vnímania,
– spoločné výtvarné aktivity.
Výchovno-vzdelávacie ciele a niektoré aktivity výtvarnej výchovy sa prelínajú
s cieľmi a činnosťami iných vyučovacích predmetov, a to najmä s predmetmi
rozvíjanie grafomotorických zručností, rozvíjanie sociálnych zručností a
pracovné vyučovanie.

1. ROČNÍK
1 hodina týždenne, 40 hodín ročne
CIELE
– Rozvíjať jemnú a hrubú motoriku,
– rozvíjať motoriku rúk a prstov,
– rozvíjať koordinovaný pohyb rúk,
– rozvíjať senzomotorickú koordináciu,
– rozvíjať percepciu,
– rozvíjať zmyslové vnímanie,
– rozvíjať tvorivosť,
– podporovať rozvoj grafomotorických zručností.

OBSAH
Kresba (mäkká ceruza, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel)
- Správne držanie ceruzky, napodobňovanie jednoduchých tvarov.
- Obkreslenie foriem - bodky, prerušované čiary.
- Prepisovanie zvislých a vodorovných čiar.
- Maľovanky – vyfarbovanie.
Maľba (tampón, drievko, akvarelové farby, temperové farby)
- Liatie, kvapkanie, odtláčanie, fŕkanie farby.
- Odtláčanie ruky, hra s farbou, dotváranie škvŕn.
Modelovanie (plastelína, modurit, cesto)
- Manipulácia s modelovacími materiálmi: miesenie, stláčanie, šúľanie,
ťapkanie.
- Vytváranie guľôčky, valčeka z plastelíny na modelovacom stole a v dlani.
- Používanie štipcov: vyštipnúť malé kúsky z plastelíny.

PROCES
Precvičujeme motoriku rúk a prstov, dôležitá je imitácia pohybov rúk,
identifikácia rôznych materiálov dotykom.
Žiaci môžu pracovať aj postojačky, podľa individuálnych možností a formátu
papiera. Pracujú aj na veľkej ploche, na tabuli, na baliacom papieri, v piesku. Od
veľkých formátov prechádzajú k menším, striedajú ich podľa účelu.

5. ROČNÍK
1 hodina týždenne, 40 hodín ročne
CIELE
– Rozvíjať a dopĺňať získané poznatky a výtvarné zručnosti z predchádzajúcich
ročníkov,
– rozvíjať priestorovú orientáciu,
– zúčastňovať sa na skupinových výtvarných aktivitách.

OBSAH
Na základe priameho pozorovania prírodnín, sledovaním ich tvarov, štruktúr,
farebnosti, vedieme žiakov k pokusom o výtvarné stvárnenie skutočnosti - kôra
stromov, rastliny, konáre, listy. Prírodné materiály dotvárajú a výtvarne s nimi
pracujú – odtláčajú, vtláčajú do vhodných materiálov, nalepujú, prenášajú na
plochy.
Kresba (ceruza, rudka, fixka, voskový pastel, suchý pastel)
- Kreslenie predmetov vychádzajúcich z kruhu – lopta, snehuliak, slnko, jablko,
zo štvorca
– šatka, utierka, z obdĺžnika – dvere, okno, kniha.
- Maľovanky – vyfarbovanie.
Maľba (tampón, drievko, akvarelové farby, temperové farby)
- Žiakov vedieme k pochopeniu jednoduchého členenia plochy s využitím farby
a línie.
- Kresby vychádzajúce z farebných škvŕn, z čiar, vlnoviek. Dbáme na vhodný
výber farieb v dvoj - trojfarebných kombináciách.
Modelovanie (hlina, cesto, modurit, plastelína)
- Poznávanie základných vlastnosti modelovacích materiálov.
- Modelovanie základných tvarov z modelovacej hmoty: guľka, valček, placka.
- Modelovanie jednoduchej skutočnosti - ovocie, zelenina, nádoby, hračky a iné.

HUDOBNÁ VÝCHOVA
PRE 1. AŽ 5. ROČNÍK
PRE ŽIAKOV S ŤAŽKÝM ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet hudobná výchova je predmetom činnostným a zážitkovým, kde sa na
základe hudobných hrových činností žiaci učia orientovať vo svete hudby,
prebúdza sa v nich záujem o hudbu a radosť z nej.

1. ROČNÍK
1 hodina týždenne, 40 hodín ročne
CIELE
– Rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie, sluchovú pamäť a sluchovú
diferenciáciu,
senzomotorické schopnosti,
– nadväzovať sociálne interakcie prostredníctvom hudby,
– selektovať medzi ľudskou rečou a inými zvukmi.
OBSAH
Počúvanie širšieho repertoáru reprodukovanej hudby (vypočutie celej
nahrávky/iba niekoľkých pesničiek na CD, kazete a pod.).
Rozvíjanie pasívneho vnímania zvukov Orffovho inštrumentária. Motivácia
dieťaťa mk vyludzovaniu zvukov na jednoduchých hudobných nástrojoch – na
Orffovom inštrumentáriu.
Jednoduché hry so spevom.

5. ROČNÍK
1 hodina týždenne, 40 hodín ročne
CIELE
– Rozvíjať sluchové vnímanie spievaného slova,
– osvojiť si jednoduché piesne a riekanky.
OBSAH
Počúvanie jednoduchých piesní (rôzny žáner, vo veľkej miere závislý od
individuálnych
osobitostí každého dieťaťa),
Rozlišovanie jednotlivých spievaných slov piesní, s príp. rytmizáciou, hrou na
telo a pod.,
Učenie sa jednoduchých piesní a riekaniek.

TELESNÁ VÝCHOVA
PRE 1. A 5. ROČNÍK
PRE ŽIAKOV S ŤAŽKÝM ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Ciele predmetu telesná výchova pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom
mentálneho postihnutia sú zamerané na dosiahnutie optimálneho telesného a
pohybového rozvoja žiakov s autizmom, vypestovanie pozitívneho vzťahu k
pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich možností a schopností.
S rozvíjaním pohybovej aktivity úzko súvisí rozvoj poznávacej činnosti,
nakoľko pri pohybových aktivitách pôsobíme aj na rozvoj psychických funkcií –
na vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie, fantáziu a reč.
Po určení motorickej a senzomotorickej vývinovej úrovne žiaka sa treba
zamerať na utváranie účelových pohybových zručností, kompenzáciu
motorických nedostatkov, elimináciu nevhodných motorických prejavov a
pohybových stereotypií a tiež na rozvoj komunikačných schopností, s
pozitívnym dopadom - okrem rozvoja motoriky a pohybových schopností - aj na
jeho percepciu, kognitívne a sociálne funkcie.
Výchovno-vzdelávacie ciele telesnej výchovy pre žiakov s s ťažkým alebo
hlbokým stupňom mentálneho postihnutia vychádzajú zo všeobecne
stanovených cieľov telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu vo výchovnovzdelávacom procese, pričom je potrebné ich prispôsobiť a doplniť na základe
nutnosti zohľadnenia špecifík vývinu a prejavov žiakov s touto diagnózou:
– rozvoj telesnej schémy žiaka,
– zvýšenie fyzickej zdatnosti a kondície žiaka,
– zlepšenie senzomotorických schopností,
– zvýšenie úrovne základných pohybových schopností,
– rozvoj cielených a koordinovaných pohybov s dôrazom na meniace sa
prostredie a meniace sa aktivity,
– rozvoj prijateľných foriem pohybových aktivít,
– osvojenie a upevnenie hygienických návykov,
– rozvoj verbálnych schopností,
– funkčne využívať komunikačné prostriedky vo vzťahu k telovýchovným
aktivitám,
– dodržiavať stanovené pravidlá pri fyzickej aktivite,
– dodržiavať poradie v skupine,
– uplatňovať sebakontrolu pri pohybovej aktivite,
– zvládať účasť na hrových aktivitách s výmenou rolí,
– vedieť sa prispôsobiť požiadavkám skupiny,
– uplatňovať napodobňovanie pri spoločných pohybových aktivitách,
– uvedomovať si jednotlivé časti svojho tela vo vzťahu k riadenému pohybu,
– vnímať smer v súvislosti s pohybom a orientáciou v priestore (hore, dolu,
dopredu, dozadu, vpravo, vľavo...),
– rozvoj hrubej aj jemnej motoriky,
– rozvoj pohybovej koordinácie,

– rozvoj koordinácie oko - ruka,
– rozvoj pozornosti,
– rozvoj priestorovej a časovo-sledovej pamäti,
– rozvoj kreativity a improvizácie,
– rozvoj schopnosti generalizovať.
Uvedené ciele sa dosahujú prostredníctvom telovýchovných aktivít patriacich do
nasledujúcich tematických celkov:
– poznatky z telesnej kultúry, terminológia (druhy športov, cvikov, pohybov
a polôh tela a častí tela pri telovýchovných činnostiach, častí tela, pomenovanie
telocvičného náradia, náčinia a používaných pomôcok, atď.),
– základy poradových cvičení (povely poradových cvičení),
– prípravné, kondičné, koordinačné, kompenzačné, uvoľňovacie, vytrvalostné,
obratnostné, relaxačné cvičenia,
– pohybové hry,
– rytmické hry a základy tanca,
– základy atletiky,
– turistika, resp. aj plávanie.
Na telesnej výchove sa využíva štandardné telocvičné náčinie a náradie a ďalšie
vhodné pomôcky. Odporúčaná je lavička, švédska debna, rebriny, trampolína,
molitanové podložky, lopty, plastové obruče, kolky, farebná lepiaca páska,
farebné fólie a rôzne ďalšie telocvičné náradie.

1. ROČNÍK
3 hodín týždenne, 120 hodín ročne
CIELE
– Aktívna spolupráca pri vykonávaní hygienických úkonov v súvislosti
s telovýchovnými aktivitami,
– sebakontrola,
– prijímanie pravidiel,
– prispôsobenie sa požiadavkám skupiny,
– zvládanie poradovosti,
– vykonávanie aktivít napodobňovaním,
– uvedomenie si vlastného tela,
– rozvíjanie koordinácie oko - ruka.

OBSAH
- Riekanky, detské pesničky spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít,
- rolové hry,
- kontaktné hry,
- lezenie po vizualizovanej trase,
- pochodovanie po vizualizovanej trase,
- indiánsky skok napodobňovaním pohybov učiteľa,
- kráčanie v podrepe (kačací krok)
- sezónne činnosti - v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej
ploche, sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika,
podľa možností v ktoromkoľvek ročnom období aj plávanie.

5. ROČNÍK
3 hodín týždenne, 120 hodín ročne
CIELE
– Zvyšovanie samostatnosti pri vykonávaní pohybových aktivít,
– rozvoj verbálnych schopností vo vzťahu k pohybovým aktivitám,
– učenie prijímaniu pravidiel,
– učenie kooperácie, rozvoj interakčnej kooperácie,
– vytváranie sebakontroly,
– učenie prispôsobenia sa k požiadavkám skupiny,
– rozvíjanie schopnosti zúčastňovať sa spoločných pohybových aktivít pomocou
napodobňovania,
– učenie poradovosti.

OBSAH
Pohybové hry, zamerané na uvedomovanie si telesnej schémy.
Riekanky, detské pesničky spojené s pohybom, resp. rolové hry, kontaktné hry,
.. .
Loptové hry.
Aktivity na cvičenie rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov.
Sezónne činnosti - v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej
ploche, sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika,
podľa možností v ktoromkoľvek ročnom období plávanie.

