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Názov ŠVP ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Detský svet v umení 

Ročník prvý 

Rozsah ŠVP    0 hodina/týždenne , ŠkVP   1  hodina/týždenne   Spolu 33 

hodín/rok 

 

1. Charakteristika predmetu 

 
Predmet Detský svet v umení prispieva ku kultivácii osobnosti žiaka tým, že dáva 

priestor pre uplatnenie jeho tvorivých schopností a sprostredkúva mu umelecké zážitky 

prostredníctvom vlastnej tvorby. Naplňuje prirodzenú potrebu prejaviť sa. Detskou 

hrou, kresbou, modelovaním, hudbou a pohybom umožňuje hlbšie nahliadnuť do 

pocitov, fantázie i želaní každého detského jedinca a rozvíja citový svet žiakov 

v otvorenej atmosfére radosti a lásky. Žiak sa učí využívať základné kultúrne nástroje 

na kultivovanú komunikáciu, postupne rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, 

šport). Učí sa vyjadrovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať 

význam estetickej činnosti v každodennom živote, chápať význam umenia v živote 

jednotlivca a spoločnosti. 

 

2.Ciele učebného predmetu   

 

- tvorivo vyjadroval svoje predstavy a myšlienky vybranými prostriedkami výtvarného 

umenia, hudby,  hovoreného slova, pohybového gesta, 

- formoval kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť, 

- chápal význam umenia, estetickej činnosti a faktorov v každodennom živote, 

- tvorivými činnosťami, ako aj vnímaním a prežívaním umeleckých diel, zážitkami 

a predstavami, si kultivoval estetickú citlivosť,  

- primerane veku si vytváral vlastný názor a postoje 

 

Kľúčové kompetencie: 

kompetencia (spôsobilosť v oblasti sociálnej a komunikačnej): 

- adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu, 

- porozprávať príbeh podľa predlohy, 

- dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na (primeranej) úrovni žiaka 

1.  ročníka ZŠ, 

- primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor, 
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kompetencia (spôsobilosť) v oblasti  prírodovedného myslenia: 

- rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii 

poznatkov, 

kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa: 

- uvedomovať si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, 

kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 

- osvojiť si základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr, 

- správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, rešpektovať vkus iných ľudí. 

primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor.  

 

3.Obsah vzdelávania  

 

   

 

  

Tem.  

celok 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 

 

Prierezové 

témy 

1. Čo 

už 

viem 

 

Zážitky z prázdnin 

 

Opakovanie básní, 

piesní, riekaniek.... 

 

Deň 1. pomoci 

 

-výtvarne stvárniť zážitok, 

porozprávať o 

  zážitku, 

-dbať na správnu výslovnosť pri  

  recitácií básne, správne dýchať pri 

speve, 

-dramatizovať reálnu situáciu 

(požiar, 

  pomoc pri úraze, použitie 

lekárničky)  

  a následne situáciu výtvarne 

stvárni. 

 

3 OSR 

 
DOV 

  

 

  

 Obsahový štandard Výkonový štandard   

2.Jeseň 

 

Šarkan (drak) 

 

Nácvik piesne s 

jesennou témou. Tanec 

 

Zeleninový deň 

 

 

 

 

Ťahal dedko repu 

 

- vyrobiť šarkana, 

- hrať na telo,  

- zatancovať jednoduché tanečné 

prvky, 

- vymodelovať ovocie a zeleninu,  

- pripraviť jednoduché jedlo,  

- rozlíšiť ovocie od zeleniny,  

-rozoznať zeleninu podľa chuti, 

vône a tvaru, 

-dramatizovať rozprávky, ilustrovať. 

 

 

4 OŽZ 
DOV 
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 Obsahový štandard Výkonový štandard   

3. 

Farebný 

svet 

 

Vychádzka spojená  

so zberom prírodných 

materiálov  

 

Koláž z prírodných 

materiálov 

 

 

Hra s farbou 

 

 

Deň úsmevu - Keď si 

šťastný...... 

 

-pozorovať farby, tvary a 

štruktúry     

 zaujímavých prírodných 

foriem, 

 porovnávať ich veľkosť, farbu 

a povrch 

-rozvíjať fantáziu, vytvárať 

štruktúry,  

  mozaiky  

-osvojiť si farby, vhodné  

  farebné kombinácie (miešanie 

farieb, 

  otláčanie listov). 

-nacvičiť piesne, hudobno-

pohybové  

  činnosti, výtvarne stvárniť 

pocity. 

 

 

 

4 OSR 
REV 
ENV 

  

 

  

 Obsahový štandard Výkonový štandard   

4. 

Vianoce 

 

Básne a piesne na tému  

 

 

 

Vianočné ozdoby 

 

 

Vianočná besiedka 

 

- nacvičiť básne k Vianočnému 

programu, 

   besiedke, nacvičiť piesne, 

dramatizovať 

   piesne, rytmické hry 

a cvičenia, 

 

- vyrobiť ozdoby na vianočný 

stromček 

  (darček), kombinovaná 

technika,     

  priestorová orientácia, 

- prezentovať  hudobné a 

dramatické 

   schopnosti, rozprávať 

o tradíciách. 

 

 

 

3 TPPZ 
REV 

    OSR 

 

  

 

  

 Obsahový štandard Výkonový štandard   
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5. Zima 

 

Zimné motívy (snehuliak, 

snehová vločka)  

 

Hry so snehom a na snehu 

Zvieratá v zime 

 

- pracovať s papierom, 

vystrihovať, 

   skladať, lepiť, 

 

- stavať snehuliaka, šmýkať sa 

na ľade 

- dramatizovať rozprávky 

O rukavičke,  

- vedieť ako žijú zvieratá 

v zime, pomoc  

   zvieratám 

 

3 OŽZ 
    ENV 

  

 

  

 Obsahový štandard Výkonový štandard   

6. 

Fašiang

y 

 

Fašiangové masky 

 

Výzdoba na karneval 

 

Karneval 

 

- vyrobiť masky na karneval  

 

- vyrobiť výzdobu z papiera 

 

- prezentovať masky, tanec, 

spev, súťaže 

 

3     FIG 

  

 

  

 Obsahový štandard Výkonový štandard   

7. 

Rozprá

vkový 

svet 

 

Rozprávka 

 

 

Leporelo 

 

 

Knižnica 

 

Moja najobľúbenejšia kniha 

 

- počúvať rozprávky, 

odpovedať na otázky  

  zamerané na prečítaný text, 

   

- vyrobiť leporelo, skladať, 

strihať, 

-  ilustrovať rozprávky, 

 

- navštíviť knižnicu, čítať 

rozprávky z  

   knihy a reprodukovať ich, 

- hovoriť o knihe. 

 

4 MUV 
    OSR 

  

 

  

 Obsahový štandard Výkonový štandard   

8.Jar 

 

Veľká noc 

Jarné kvety 

 

 

Deň Rómov 

Deň Zeme 

 

- poznať ľudové umenie, 

tradície, výroba     

  kraslíc, 

- vnímať tvary a farby 

prírodnín, voľne sa  

  vyjadrovať, maľovať bez 

predkresľovania-  

  priamo štetcom, 

- poznať rómske tradície, 

piesne, tance, 

3    TPPZ 
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- využiť odpadový materiál, 

vyrobiť hračky,  

  úžitkový predmet, 

vystrihovať, lepiť,  

  spájať. 

 

 

  

 

  

 Obsahový štandard Výkonový štandard   

9. Pre 

mamičk

u 

 

Deň matiek 

 

Báseň pre mamičku 

 

 

Deň rodiny 

 

- využívať prírodný materiál, 

vyrobiť darček  

   ku Dňu matiek, 

- nacvičiť recitáciu básne a 

dramatizovať 

   jednoduché texty, správne 

dýchať a    

   vyslovovať, 

-  zahrať sa hru, výtvarne 

stvárniť rodinu. 

 

3  

   OSR 

  

 

  

 Obsahový štandard Výkonový štandard   

10.Čo 

už 

vieme 

 

 

Deň detí 

 

Čo už vieme  

 

Deň otcov 

 

Opakovanie 

 

 

- hrať pohybové hry, súťažiť, 

 

- opakovať básne, piesne, 

tance, hry, 

 

- vyrobiť darček, darovať 

vyrobený pred- 

   met rodinnému príslušníkovi, 

- opakovať básne, piesne, 

tance, hry. 

4   OSR 

 
Prierezová téma 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj            OSR  

Mediálna výchova                         MEV 

Multikultúrna výchova             MUV 

Ochrana života a zdravia                        OZZ  

Environmentálna výchova              ENV 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TpaPZ 

Dopravná výchova               DOV 

Regionálna výchova                          REV 

Finančná gramotnosť                                     FIG 

 

 
4. Predmet Detský svet v umení v prvom ročníku  je dotovaný žiadnymi disponibilnými  

hodinami 
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5.Formy a metódy práce 

 
    -  rozhovor, dramatizácia, didaktické hry, vysvetľovanie, opis. 

 

  

6.  Učebné zdroje: 

     -   šlabikár, detské  časopisy, internet.  

 

7.  Hodnotenie 

     Žiaci budú hodnotení podľa metodického pokynu č. 22/2011– R . 

 

 
 


