
 

Časovo - tematický plán pre prípravne štúdium PŠ,  deti 
predškolského veku - TO 

1 hodina týždenne  

  

P. 
Č. 

 
 

Tematický celok 
 

P. 
h. 

Obsahový a výkonový  
štandard 

vzdelávania 

 
Stratégia  vyučovania 

Kritéria 
hodnotenia 

Metódy 
hodnotenia 

Učebné zdroje 

Organizačné 
formy 

Metódy 
vyučovania 

A
P
R
Í 
L     

 
 

Pohybová  príprava 

2 Základné cvičenia opakovanie cviční na 
podlahe, podpor kľačmo, kľak spojný, 
stoj znožný 

 Hromadná Demonštrácia 
    

Poznať názvy 
základných 
polôh, 
schopnosť 
zopakovať 
pohyby 
pedagóga 

Ústne, 
hromadné 
hodnotenie  

Metodická 
príručka pre PŠ 
1 . stupňa 
ZUŠ 

 
 

Pohyb v priestore 

2  
Cval bočný, poskoky , chôdza, beh – 
kombinovanie v priestore 

 Individuálna , 
využitie 
diagonály 
 
 

 
 
Demonštrácia 
 

Vnímanie 
a reagovanie na 
tempo hudby 
a schopnosť 
vnímať priestor 
 

Ústne, 
individuálne, 
hodnotenie  

 
Metodická 
príručka pre PŠ 
1. stupňa 
ZUŠ  

 
 

 
Pohybové hry so spevom 

2  
tanečná hra na texty piesne: Za čo tie 
volky, Letí vrana sokol,  - opis piesní  

 Hromadná  
Opis a 
demonštrácia 

Schopnosť 
dodržiavať 
pravidlá 
hudobno  - 
pohybových 
hier  

Ústne, 
hromadné 
hodnotenie 
hodnotenie 
pečiatkou  

Text piesne, 
Invencia 
pedagóga 

 
 

Jednoduché rytmické 
cvičenia 

2  
Rytmické  cvičenia: precvičovanie 
štvordobého taktu 
 

 Individuálna  
 
Demonštrácia 

 
Rytmizovanie 
textu   

Ústne, 
individuálne 
hodnotenie  

Metodická 
príručka pre PŠ 
1 . stupňa 
ZUŠ 



 

Časovo - tematický plán pre prípravne štúdium PŠ,  deti 
predškolského veku - TO 

1 hodina týždenne  

  

P. 
Č. 

 
 

Tematický celok 
 

P. 
h. 

Obsahový a výkonový  
štandard 

vzdelávania 

 
Stratégia  vyučovania 

Kritéria 
hodnotenia 

Metódy 
hodnotenia 

Učebné zdroje 

Organizačné 
formy 

Metódy 
vyučovania 

D
E
C
E
M
B
E
R  

 
 

Pohybová  príprava 

2 Základné cvičenia na podlahe: hra na 
tele, sed skrížny, práca rúk – vlnky, 
cvičenie prstov, krúženie zápästím, 
otáčanie zápästím,  

 Hromadná Demonštrácia 
    

Poznať názvy 
základných 
polôh, 
schopnosť 
zopakovať 
pohyby 
pedagóga 

Ústne, 
hromadné 
hodnotenie  

Metodická 
príručka pre PŠ 
1 . stupňa 
ZUŠ 

 
 

Pohyb v priestore 

2  
Chôdza , poskoky, preskoky, - využitie 
priestoru, dvojice, trojice, skupina, 
individuálne 

 Individuálna , 
využitie 
diagonály 
 
 

 
 
Demonštrácia 
 

Vnímanie 
a reagovanie na 
tempo hudby 
a schopnosť 
vnímať priestor 
 

Ústne, 
individuálne, 
hodnotenie  

 
Metodická 
príručka pre PŠ 
1. stupňa 
ZUŠ  

 
 

 
Pohybové hry so spevom 

2  
tanečná hra na texty piesne: Ťuky ťuky 
ťukalo, Cip – cip – cipovička, Snehuliak 

 Hromadná  
Opis a 
demonštrácia 

Schopnosť 
dodržiavať 
pravidlá 
hudobno  - 
pohybových 
hier  

Ústne, 
hromadné 
hodnotenie 
hodnotenie 
pečiatkou  

Text piesne, 
Invencia 
pedagóga 



 
 

Jednoduché rytmické 
cvičenia 

2  
Rytmické  cvičenia s použitím Orffových 
nástrojov alebo iných pomôcok 
 

 Individuálna  
 
Demonštrácia 

 
Rytmizovanie 
textu   

Ústne, 
individuálne 
hodnotenie  

Metodická 
príručka pre PŠ 
1 . stupňa 
ZUŠ 

 

Časovo - tematický plán pre prípravne štúdium PŠ,  deti 
predškolského veku - TO 

1 hodina týždenne  

  

P. 
Č. 

 
 

Tematický celok 
 

P. 
h. 

Obsahový a výkonový  
štandard 

vzdelávania 

 
Stratégia  vyučovania 

Kritéria 
hodnotenia 

Metódy 
hodnotenia 

Učebné zdroje 

Organizačné 
formy 

Metódy 
vyučovania 

F
E
B
R
U
Á
R     

 
 

Pohybová  príprava 

2 Základné cvičenia na podlahe: Kľak 
spojný,  - záklon, predklon, úklony 
trupom, podpor kľačmo: mačací chrbát, 
vlnovka trupom, prenášanie ťažiska, 
kotúľ vpred do stoja  

 Hromadná Demonštrácia 
    

Poznať názvy 
základných 
polôh, 
schopnosť 
zopakovať 
pohyby 
pedagóga 

Ústne, 
hromadné 
hodnotenie  

Metodická 
príručka pre PŠ 
1 . stupňa 
ZUŠ 

 
 

Pohyb v priestore 

2  
Chôdza  a beh zameraný na rozmanité 
formácie v priestore a vnímanie 
priestorovej kresby  

 Individuálna , 
využitie 
diagonály 
 
 

 
 
Demonštrácia 
 

Vnímanie 
a reagovanie na 
tempo hudby 
a schopnosť 
vnímať priestor 
 

Ústne, 
individuálne, 
hodnotenie  

 
Metodická 
príručka pre PŠ 
1. stupňa 
ZUŠ  

 
 

 
Pohybové hry so spevom 

2  
tanečná hra na texty piesne: Maličká 
som, Húsky, húsky, Na zelenej lúke, 
opakovanie prebratých pesničiek 

 Hromadná  
Opis a 
demonštrácia 

Schopnosť 
dodržiavať 
pravidlá 
hudobno  - 
pohybových 

Ústne, 
hromadné 
hodnotenie 
hodnotenie 
pečiatkou  

Text piesne, 
Invencia 
pedagóga 



hier  

 
 

Jednoduché rytmické 
cvičenia 

2  
Rytmické  cvičenia: spojené aj 
s demonštráciu pohybu - Cirkus  
 

 Individuálna  
 
Demonštrácia 

 
Rytmizovanie 
textu   

Ústne, 
individuálne 
hodnotenie  

Metodická 
príručka pre PŠ 
1 . stupňa 
ZUŠ 

 

Časovo - tematický plán pre prípravne štúdium PŠ,  deti 
predškolského veku - TO 

1 hodina týždenne  

  

P. 
Č. 

 
 

Tematický celok 
 

P. 
h. 

Obsahový a výkonový  
štandard 

vzdelávania 

 
Stratégia  vyučovania 

Kritéria 
hodnotenia 

Metódy 
hodnotenia 

Učebné zdroje 

Organizačné 
formy 

Metódy 
vyučovania 

J
A
N
U
Á
R   

 
 

Pohybová  príprava 

2 Základné cvičenia na podlahe: sed 
znožný – všetky cvičenia – stiahnutie 
a uvoľnenie sedacej časti, rovný 
predklon, zaokrúhlenie chrbta, kotúľ 
vpred do sedu znožného,  

 Hromadná Demonštrácia 
    

Poznať názvy 
základných 
polôh, 
schopnosť 
zopakovať 
pohyby 
pedagóga 

Ústne, 
hromadné 
hodnotenie  

Metodická 
príručka pre PŠ 
1 . stupňa 
ZUŠ 

 
 

Pohyb v priestore 

2  
Chôdza  s výrazovým zameraním : vážne, 
veselo, silák, bolesť nohy, hravé deti, 
smutné deti, beh: ľahký, ťažký, rôzne 
druhy chôdze  

 Individuálna , 
využitie 
diagonály 
 
 

 
 
Demonštrácia 
 

Vnímanie 
a reagovanie na 
tempo hudby 
a schopnosť 
vnímať priestor 
 

Ústne, 
individuálne, 
hodnotenie  

 
Metodická 
príručka pre PŠ 
1. stupňa 
ZUŠ  



 
 

 
Pohybové hry so spevom 

2  
tanečná hra na texty piesne: 
Improvizácia na známe piesne 

 Hromadná  
Opis a 
demonštrácia 

Schopnosť 
dodržiavať 
pravidlá 
hudobno  - 
pohybových 
hier  

Ústne, 
hromadné 
hodnotenie 
hodnotenie 
pečiatkou  

Text piesne, 
Invencia 
pedagóga 

 
 

Jednoduché rytmické 
cvičenia 

2  
Rytmické  cvičenia: opakovanie látky  
 

 Individuálna  
 
Demonštrácia 

 
Rytmizovanie 
textu   

Ústne, 
individuálne 
hodnotenie  

Metodická 
príručka pre PŠ 
1 . stupňa 
ZUŠ 

 

Časovo - tematický plán pre prípravne štúdium PŠ,  deti 
predškolského veku - TO 

1 hodina týždenne 

  

P. 
Č. 

 
 

Tematický celok 
 

P. 
h. 

Obsahový a výkonový  
štandard 

vzdelávania 

 
Stratégia  vyučovania 

Kritéria 
hodnotenia 

Metódy 
hodnotenia 

Učebné zdroje 

Organizačné 
formy 

Metódy 
vyučovania 

M
Á
J      

 
 

Pohybová  príprava 

2 Základné cvičenia opakovanie cviční na 
podlahe, podpor kľačmo, kľak spojný, 
stoj znožný 

 Hromadná Demonštrácia 
    

Poznať názvy 
základných 
polôh, 
schopnosť 
zopakovať 
pohyby 
pedagóga 

Ústne, 
hromadné 
hodnotenie  

Metodická 
príručka pre PŠ 
1 . stupňa 
ZUŠ 

 
 

Pohyb v priestore 

2 Skok, výskok , zoskok, preskok  – 
kombinácie  

 Individuálna , 
využitie 
diagonály 
 
 

 
 
Demonštrácia 
 

Vnímanie 
a reagovanie na 
tempo hudby 
a schopnosť 
vnímať priestor 

Ústne, 
individuálne, 
hodnotenie  

 
Metodická 
príručka pre PŠ 
1. stupňa 
ZUŠ  



 

 
 

 
Pohybové hry so spevom 

2  
tanečná hra na texty piesne: Kom – kom 
– kominár, Červený šátečku  

 Hromadná  
Opis a 
demonštrácia 

Schopnosť 
dodržiavať 
pravidlá 
hudobno  - 
pohybových 
hier  

Ústne, 
hromadné 
hodnotenie 
hodnotenie 
pečiatkou  

Text piesne, 
Invencia 
pedagóga 

 
 

Jednoduché rytmické 
cvičenia 

2  
Rytmické  cvičenia: dynamika  - forte – 
piano  
 

 Individuálna  
 
Demonštrácia 

 
Rytmizovanie 
textu   

Ústne, 
individuálne 
hodnotenie  

Metodická 
príručka pre PŠ 
1 . stupňa 
ZUŠ 

 

Časovo - tematický plán pre prípravne štúdium PŠ,  deti 
predškolského veku - TO 

1 hodina týždenne  

  

P. 
Č. 

 
 

Tematický celok 
 

P. 
h. 

Obsahový a výkonový  
štandard 

vzdelávania 

 
Stratégia  vyučovania 

Kritéria 
hodnotenia 

Metódy 
hodnotenia 

Učebné zdroje 

Organizačné 
formy 

Metódy 
vyučovania 

M
A
R
E
C     

 
 

Pohybová  príprava 

2 Základné cvičenia stoj znožný: správne 
držanie tela, rovný predklon, guľatý 
predklon, paralelná pozícia,  - podrep , 
drep, zdvih na pološpičky, kombinovanie 
polôh,   

 Hromadná Demonštrácia 
    

Poznať názvy 
základných 
polôh, 
schopnosť 
zopakovať 
pohyby 
pedagóga 

Ústne, 
hromadné 
hodnotenie  

Metodická 
príručka pre PŠ 
1 . stupňa 
ZUŠ 



 
 

Pohyb v priestore 

2  
Cval bočný, poskoky – kombinácia,  

 Individuálna , 
využitie 
diagonály 
 
 

 
 
Demonštrácia 
 

Vnímanie 
a reagovanie na 
tempo hudby 
a schopnosť 
vnímať priestor 
 

Ústne, 
individuálne, 
hodnotenie  

 
Metodická 
príručka pre PŠ 
1. stupňa 
ZUŠ  

 
 

 
Pohybové hry so spevom 

2  
tanečná hra na texty piesne: Za čo tie 
volky,  

 Hromadná  
Opis a 
demonštrácia 

Schopnosť 
dodržiavať 
pravidlá 
hudobno  - 
pohybových 
hier  

Ústne, 
hromadné 
hodnotenie 
hodnotenie 
pečiatkou  

Text piesne, 
Invencia 
pedagóga 

 
 

Jednoduché rytmické 
cvičenia 

2  
Rytmické  cvičenia: udržanie 
rovnomerného tempa,  - pomaly, rýchlo 
 

 Individuálna  
 
Demonštrácia 

 
Rytmizovanie 
textu   

Ústne, 
individuálne 
hodnotenie  

Metodická 
príručka pre PŠ 
1 . stupňa 
ZUŠ 

 

Časovo - tematický plán pre prípravne štúdium PŠ,  deti 
predškolského veku - TO 

1 hodina týždenne  

  

P. 
Č. 

 
 

Tematický celok 
 

P. 
h. 

Obsahový a výkonový  
štandard 

vzdelávania 

 
Stratégia  vyučovania 

Kritéria 
hodnotenia 

Metódy 
hodnotenia 

Učebné zdroje 

Organizačné 
formy 

Metódy 
vyučovania 

N
O
V
E

 
 

Pohybová  príprava 

2 Základné cvičenia na podlahe: stiahnutie 
a uvoľnenie sedacích svalov, zdvihnutie 
a klesanie ramien, otáčanie hlavy, guľatý 
predklon, rotačný pohyb trupom aj 
hlavou, vztyk bez pomoci rúk, hra na tele 

 Hromadná Demonštrácia 
    

Poznať názvy 
základných 
polôh, 
schopnosť 
zopakovať 
pohyby 

Ústne, 
hromadné 
hodnotenie  

Metodická 
príručka pre PŠ 
1 . stupňa 
ZUŠ 



M
B
E
R 

pedagóga 

 
 

Pohyb v priestore 

2  
Chôdza s našľapovaním cez pätu, 
v spojenom zástupe, v kruhu, vo 
dvojiciach, v skupine – opakovanie látky  

 Individuálna , 
využitie 
diagonály 
 
 

 
 
Demonštrácia 
 

Vnímanie 
a reagovanie na 
tempo hudby 
a schopnosť 
vnímať priestor 
 

Ústne, 
individuálne, 
hodnotenie  

 
Metodická 
príručka pre PŠ 
1. stupňa 
ZUŠ  

 
 

 
Pohybové hry so spevom 

2  
tanečná hra na texty piesne: opakovanie 
piesní a hier so spevom  

 Hromadná  
Opis a 
demonštrácia 

Schopnosť 
dodržiavať 
pravidlá 
hudobno  - 
pohybových 
hier  

Ústne, 
hromadné 
hodnotenie 
hodnotenie 
pečiatkou  

Text piesne, 
Invencia 
pedagóga 

 
 

Jednoduché rytmické 
cvičenia 

2  
Rytmické vyčítanky, - Antantes 
 

 Individuálna  
 
Demonštrácia 

 
Rytmizovanie 
textu   

Ústne, 
individuálne 
hodnotenie  

Metodická 
príručka pre PŠ 
1 . stupňa 
ZUŠ 

 

Časovo - tematický plán pre prípravne štúdium PŠ,  deti 
predškolského veku - TO 

1 hodina týždenne  

  

P. 
Č. 

 
 

Tematický celok 
 

P. 

h. 

Obsahový a výkonový  
štandard 

vzdelávania 

 
Stratégia  vyučovania 

Kritéria 
hodnotenia 

Metódy 
hodnotenia 

Učebné zdroje 

Organizačné 
formy 

Metódy 
vyučovania 



O
K
T
Ó
B
E
R 

 
 

Pohybová  príprava 

2 Základné cvičenia na podlahe: stiahnutie 
a uvoľnenie sedacích svalov, vytiahnutie 
celého tela – struna, lietadlo, vták, , 
kolíska, dvíhanie trupu a hlavy so 
vzporom 

 Hromadná Demonštrácia 
    

Poznať názvy 
základných 
polôh, 
schopnosť 
zopakovať 
pohyby 
pedagóga 

Ústne, 
hromadné 
hodnotenie  

Metodická 
príručka pre PŠ 
1 . stupňa 
ZUŠ 

 
 

Pohyb v priestore 

2  
Chôdza s našľapovaním cez pätu, 
v spojenom zástupe, v kruhu, vo 
dvojiciach, v skupine 

 Individuálna , 
využitie 
diagonály 
 
 

 
 
Demonštrácia 
 

Vnímanie 
a reagovanie na 
tempo hudby 
a schopnosť 
vnímať priestor 
 

Ústne, 
individuálne, 
hodnotenie  

 
Metodická 
príručka pre PŠ 
1. stupňa 
ZUŠ  

 
 

 
Pohybové hry so spevom 

2  
tanečná hra na texty piesne: Všetky 
moje kačiatka ,Na zelenej lúke , Adamovi 
synovia – rozličných formáciách 

 Hromadná  
Opis a 
demonštrácia 

Schopnosť 
dodržiavať 
pravidlá 
hudobno  - 
pohybových 
hier  

Ústne, 
hromadné 
hodnotenie 
hodnotenie 
pečiatkou  

Text piesne, 
Invencia 
pedagóga 

 
 

Jednoduché rytmické 
cvičenia 

2  
Jednoduché rytmické cvičenie – 
intonovanie piesní  – zaspievať - 
vytlieskať 
 

 Individuálna  
 
Demonštrácia 

 
Rytmizovanie 
textu piesne  

Ústne, 
individuálne 
hodnotenie  

Metodická 
príručka pre PŠ 
1. stupňa 
ZUŠ 

 


