
 

Učenie hrou    šk. rok 2021/ 2022 

 

            Trieda: 3.A 

            Vyučujúci: Mgr. Irena Vaľková    

            Žiaci: 1. Ondrej Horváth                

                       2. Róbert Horváth        

                       3. Dušana Horváthová 

                       4. Nikola Horváthová 

                       5. Samanta Horváthová    

                     

 

 

Charakteristika 

Krúžok Učenie hrou- má široké spektrum pôsobnosti, kde sa môžu žiaci dozvedieť zaujímavosti 

takmer z každého predmetu na škole, realizovať vychádzky do okolia školy, pohybové aktivity, hry, 

sledovať zaujímavé prezentácie, filmy, rozprávky, vyhotoviť si výrobky pre triedu či darčeky svojim 

blízkym a diskutovať o rôznych témach, ktoré sú žiakom najbližšie.  

 

Cieľom krúžku je naučiť žiaka základom pracovných zručností, kreativite, ku kladnému vzťahu k 

pohybovým aktivitám, k prírode a životnému prostrediu, rozvíjať osobnostné (charakterové) 

vlastnosti, uplatňovať tvorivosť vlastných nápadov, vytvárať postojov k hodnotám vo vzťahu k práci 

človeka, zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce, rozvíjať  kladné morálno-

vôľové a charakterové vlastností.  

 

 

 

                                                      4. Nikola Horváthová               

                        5. Samanta Horváthová           

      

Mesiac Týždeň Plán práce 

X. 1. 

2. 

3.          

4. 

PoučenieoBOZP.                                                                                  

Vychádzka do prírody – vnímanie jesene 

Jeseň – výtvarná aktivita  

Sviatok všetkých svätých, pamiatka zosnulých – vytváranie  pamiatkových 

predmetov 



XI. 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Prechádzka- sledovanie cestnej premávky a okolia  

Bezpečnosť na cestách  

Sledovanie rozprávkového príbehu Máša a medveď 

Jablko- koláž   

Hudobno - pohybové činnosti a hry 

                                                                                                      

XII. 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Zima  – ročné obdobie, zmeny v prírode 

Mikuláš – poznanie osobnosti, modelovanie 

Vianočné svietky,  posedenie pri stromčeku 

Vianočné prázdniny 

Vianočné prázdniny 

 

I. 1. 

2. 

3. 

4. 

Vianočné prázdniny 

Snehové radovánky 

Starostlivosť o vtáčiky v zime 

Ľudské telo – orgány 

 

II. 1. 

2. 

3. 

4. 

Starostlivosť o životné prostredie  

Zvieratá v  ZOO 

Ľudové piesne - počúvanie 

Hudobno- pohybové činnosti a hry 

III. 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Triedenie odpadu – výtvarná aktivita 

Jarné prázdniny 

Ovocný pohár- koláž 

Jar – vychádzka do prírody, vnímanie okolia 

Veľká noc – sviatky jari 

IV. 1. 

2. 

3. 

4. 

Kapsa potras sa– počúvanie rozprávky 

Písmenkový kolotoč- modelovanie 

Sledovanie rozprávkového príbehu: Máša a medveď 

Jarná výzdoba v triede 

V. 1. 

2. 

3. 

4. 

Ja, les a zvieratá – spoznávanie lesa, hudobno-pohybová hra 

Deň matiek – príprava darčeka pre mamičky 

Mama je len jedna –počúvanie piesní o mame 

Vychádzka do prírody – ako sa mení svet 

VI. 1. Čo som videl na vychádzke – výtvarné spracovanie 

 

 

 

 

 

V Rudňanoch, 2.9.2021 

Mgr. Irena Vaľková 


