
 

Učebné osnovy EMŠ Magdalénka 
 

 

 
 
  

Mesiac: O K T Ó B E R 

Téma: Magdalénka MAĽUJE JESENNÝMI FARBAMI 
Podtémy:   Zo záhrady do komôrky 

Cieľ: Čo priniesla jeseň 

                  Čo rastie nad zemou a pod zemou 
Cieľ: Poznať, čo rastie nad zemou a pod zemou, zber a uskladnenie 

                  Starý dub rozpráva príbehy z lesa ,,Stromy a kríky“ 
Cieľ: Spoznávať jeseň v lese, uplatniť individuálne farebné videnie a súlad farieb 

                  Príbehy z lesa pani Sovy ,,Zvieratká“ 
Cieľ: Poznať život zvierat v lese na jeseň 

 
 
 

Mesiac: NOVEMBER 
Téma: Staráme sa o svoje zdravie 
Podtémy: Čo nám prinieslo jesenné počasie 

Cieľ: Poznávať nástrahy jesenného počasia 
                Dovidenia pani Jeseň 

Cieľ: Športom viesť deti k zdravému životnému štýlu 
                Ľudské telo- choroba 

Cieľ: Poznať ľudské telo, jeho časti a funkcie 
                Magdalénka medzi zdravými deťmi 

Cieľ: Poznať prevencie a starostlivosť o naše telo 
 
 
 
 

Mesiac: SEPTEMBER 

Téma:      Škôlka je môj druhý domov 

Podtémy: Magdalénka víta kamarátov 
Cieľ: Poznať režim dňa a dianie v triede 

                Magdalénka rozpráva o svojom domove 
Cieľ: Vedieť porozprávať o svojom domove a rodine 

                Rozlúčka s letom  
Cieľ: Poznávať charakteristické črty jesene 

                Moja cesta do škôlky 
Cieľ: Adaptácia detí, upevňovať si kamarátske vzťahy 



Mesiac:D E C E M B E R 
Téma:  Božie sviatky lásky a pokoja 
Podtémy: Predvianočná atmosféra  

Cieľ: Aktívne sa zapojiť do adventnej výzdoby a stretnutia s Mikulášom 
                Čaro Vianoc v materskej škole 

 Narodenie Pána Ježiša                 
Cieľ: Pripomenúť si tradície a umocniť atmosféru vianočných sviatkov 

 
 

Mesiac: J A N U Á R 
Téma: Magdalénka sníva o zime 
Podtémy:    Zimné kráľovstvo 

Cieľ: Orientovať sa v časových vzťahoch, správne určiť časti dňa 
                   Zvieratá a vtáky v zime 

Cieľ: Uvedomiť si význam starostlivosti o voľne žijúce zvieratá a vtáky v zime 
                   Cesta nie je klzisko  

Cieľ: Poznať vlastnosti snehu a ľadu, ich využitie na hry a zimné športy 
                   Život na zemi a vo vesmíre       

Cieľ: Mať povedomie a elementárne predstavy o vesmíre          
 
 

Mesiac: FEBRUÁR 
Téma:    Magdalénka s deťmi cestuje 
Podtémy:   Tradície Slovenska 

Cieľ: Poznávať kultúrne tradície Slovenska, zapojiť sa do príprav osláv 
                   Cesta na Severný pól 

Cieľ: Poznávať krajinu večného snehu a ľadu 
                   V krajine vychádzajúceho slnka 

Na veľkom pieskovisku  
Cieľ: Poznávať a porovnávať život ľudí z rôznych kútov sveta 

 
 

Mesiac : M A R E C 
Téma:      Magdalénka a kniha 
Podtémy: Aj ja chcem byť školákom 

Cieľ: Zoznamovať deti s knihou a jej funkciou 
                Kto je spisovateľ a ilustrátor 

Cieľ: Používať symboly na vyjadrenie myšlienok, citov a skúseností 
                Maňuška Maruška v divadle 

Cieľ: Dramaticky stvárňovať známe rozprávky 
                Z rozprávky do rozprávky 

Cieľ: Poznať charakteristické znaky jari a tradície 
 
 
 
 
 
 



Mesiac: APRÍL 
Téma: Jarné čarovanie so slniečkom 
Podtémy:  Veľká noc a jej posolstvo 

Cieľ: Zoznamovať sa s jarnými tradíciami na dedine a v meste 
                 Magdalénka na babkinom dvore 

Cieľ: Oboznamovať sa s rozmanitosťou života na Zemi – rodičovstvo v ríši zvierat 
                 Jar zavítala do lesa 

Cieľ: Poznávať, ako sa rodí les a jeho prínos pre ľudí a zvieratká 
                 Kto nám doma pomáha 

Cieľ: Poznať význam rodiny 
 
 

Mesiac: Máj 
Téma:     Život na zemi, pod zemou a nad zemou     
Podtémy:   Srdiečko pre mamičku  

Cieľ: Upevňovať si citový vzťah k rodine 
                  Od pondelka až do nedele 

Cieľ: Poznávať dni v týždni, poznať prácu svojich rodičov 
                  Jar v záhrade 

Cieľ: Objavovať poklady zeme, ktoré nás živia 
                  Príroda okolo vodných tokov 

Cieľ: Poznať pestrosť života pod zemou, na zemi a nad zemou 
 
 

Mesiac:  Jún 
Téma:      Dovidenia milá škôlka, dovidenia kamaráti 
Podtémy: Šťastné deti planéty 

Cieľ: Poukázať na zvláštne odlišnosti detí iných národov 
                 Leto je tu! 

Cieľ: Poznať charakteristické znaky leta 
                 Cestujeme po Slovensku 

Cieľ: Oboznámiť sa s krásami Slovenska 
                 Lúčime sa s materskou školou 

Cieľ: Upevňovať kamarátske vzťahy medzi deťmi 
 
 


