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Ročníková
 

téma
 CESTA RADOSTICESTA RADOSTI

1.  Zoznamujeme sa navz1.  Zoznamujeme sa navzáájomjom
 

4 hod.4 hod.
SociSociáálna adaptlna adaptáácia, pocit bezpecia, pocit bezpeččia a dôvery, zautomatizovanie nia a dôvery, zautomatizovanie náávykov v novom vykov v novom 
prostredprostredíí, u, uččenie sa napodobenie sa napodobňňovanovaníím, zvykanie si na poriadok.m, zvykanie si na poriadok.

2. Zoznamujeme sa so 2. Zoznamujeme sa so šškoloukolou
 

6 hod.6 hod.
PokraPokraččuje adaptuje adaptáácia, vytvorenie pocitu bezpecia, vytvorenie pocitu bezpeččia, zvlia, zvláádnutie dnutie ččasu v zmysle asu v zmysle 
chronolchronolóógie (obrgie (obráázkový rozvrh zkový rozvrh ččinnostinnostíí

 

--

 

prprááca s kartica s kartiččkami), kami), sociosocio--emoemoččnnáá

 

klklííma, ma, 
ticho.ticho.

3. Rodina, ja a kamar3. Rodina, ja a kamaráátiti
 

6 hod.6 hod.
BezpeBezpeččie rodiny, sebauvedomovanie, spoznie rodiny, sebauvedomovanie, spoznáávanie vvanie vššeobecných eobecných ľľudských hodnôt  a udských hodnôt  a 
pocitov, vyjadruje ich slovne a reaguje na ne, jednoduchpocitov, vyjadruje ich slovne a reaguje na ne, jednoduchéé

 

nnáábobožženskenskéé

 

pojmy: pojmy: 
preprežžehnanie, krehnanie, kráátka modlitba (zopakovanie).tka modlitba (zopakovanie).

4. Pr4. Prííroda roda ––
 

BoBožžie dieloie dielo
 

6 hod.6 hod.
VnVníímanie a obdiv krmanie a obdiv kráásy stvorensy stvorenéého sveta , tichaho sveta , ticha––

 

cez osobncez osobnúú

 

skskúúsenossenosťť,  praktick,  praktickéé

 cvicviččenia, zenia, záážžitok, zmyslovitok, zmyslovéé

 

vnvníímanie manie --

 

cesta k Bohu (vzcesta k Bohu (vzťťah)ah)

5. Doplnkov5. Doplnkovéé
 

ttéémy (podmy (podľľa liturgicka liturgickéého roka)ho roka)
 

13 hod.13 hod.



RoRoččnnííkový ciekový cieľľ
ObjaviObjaviťť, , žže som milovaným Boe som milovaným Božžíím diem dieťťaaťťom.om.

OceniOceniťť hodnotu vzhodnotu vzáájomných vzjomných vzťťahov.ahov.

FormovaFormovaťť nnáávyk vzvyk vzáájomnjomnéého prijho prijíímania sa.mania sa.

FormovaFormovaťť
 

nnáávyk jednoduchej modlitby.vyk jednoduchej modlitby.



RoRoččnnííkový kový symbolsymbol
 

SRDCESRDCE
ProstrednProstrednííctvom prctvom prááce so symbolom deti spoznce so symbolom deti spoznáávajvajúú

 zzáákladnkladnéé
 

socisociáálne a nlne a náábobožženskenskéé
 

kompetencie kompetencie --
 

uuččia sa ich ia sa ich 
prijprijíímamaťť

 
a a žžiiťť: : 

dôledôležžitositosťť lláásky v sky v žživote ivote ččloveka, loveka, 

nevyhnutnosnevyhnutnosťť vzvzáájomnjomnéého delenia sa, ho delenia sa, 

nevyhnutnosnevyhnutnosťť pomoci a prijpomoci a prijíímania mania ččloveka,loveka,

potreba slupotreba sluššnosti a obetavosti.nosti a obetavosti.



RoRoččnnííkový symbolkový symbol

VecnVecnáá rovina: rovina: ((ččo symbol hovoro symbol hovoríí ssáám o sebem o sebe))
-

 
dôledôležžitý itý ľľudský orgudský orgáán, nachn, nacháádza sa v hrudi, môdza sa v hrudi, môžžeme ho poeme ho poččuuťť, bez , bez 

neho nemôneho nemôžžeme eme žžiiťť..
SubjektSubjektíívna rovina: vna rovina: (čo symbol hovorí mne, akú mám s ním 
skúsenosť)
-

 
aj JA maj JA máám srdce, ktorm srdce, ktoréé

 
mi bije v hrudi.  Môj mi bije v hrudi.  Môj žživot zaivot začčal pod srdcom al pod srdcom 

mamy. Akmamy. Akéé
 

je moje srdce? je moje srdce? ŠŠtedrtedréé, l, lááskavskavéé, v, vďďaaččnnéé......
ObjektObjektíívna rovina: (vna rovina: (ččo symbol hovoro symbol hovoríí nnáám) m) 
--

 
je symbolom lje symbolom láásky, sprsky, spríítomtomňňuje ju, vyjadrujeme nuje ju, vyjadrujeme níím svoju m svoju 

nnááklonnosklonnosťť
 

, v, vďďaku k niekomu.aku k niekomu.
NNáábobožženskenskáá rovina:  (rovina:  (ččo symbol hovoro symbol hovoríí o sko skúúsenosti Boha a senosti Boha a ččloveka) loveka) 
--

 
je symbolom spoloje symbolom spoloččenstva enstva --

 
BYBYŤŤ

 
S NIEKÝM S NIEKÝM ––

 
spolospoloččenstva enstva 

s s ľľuuďďmi a s Bohom. Spolomi a s Bohom. Spoloččenstvo budujeme vtedy, ak je naenstvo budujeme vtedy, ak je našše srdce e srdce 
otvorenotvorenéé, l, lááskavskavéé, miluj, milujúúce...ce...



PostaviPostaviččka ADAMka ADAM

Sprievodca na ceste sprSprievodca na ceste spráávneho formovania vneho formovania 
postojov a vyjadrovania pocitov postojov a vyjadrovania pocitov –– radosti, radosti, 
smsmúútku, stku, súúcitu, jemnosti, lcitu, jemnosti, lááskavosti, skavosti, 
spolupatrispolupatriččnosti, kamarnosti, kamaráátstva, ochoty pomôctstva, ochoty pomôcťť, , 
vvďďaaččnosti, porozumenia...nosti, porozumenia...

MoMožžnosnosťť identifikidentifikáácie, precie, prežžíívania pozitvania pozitíívnych vnych 
zzáážžitkov. itkov. 

Objavuje spolu s deObjavuje spolu s deťťmi novmi novéé veci, motivuje, veci, motivuje, 
spieva, hrspieva, hráá sa s nimi, riesa s nimi, riešši konfliktni konfliktnéé situsituáácie...cie...



Boh Otec –
 

milujúci Stvoriteľ: 
pomenovať

 
stvorenie (prírodu) 



Predstaviť
 

Ježiša ako dobrého syna.

Ježiš
 

–
 

ten, ktorý prichádza na svet.



Duch Svätý –
 

tvorca spoločenstva                                                
radosti a lásky

Slávenie spoločenstva
Nedeľa – oslava v spoločenstve 

Ja v spoločenstve

Rodina – prvé spoločenstvo,
budovanie vzťahov v spoločenstve,    
prežívanie radosti a lásky v rodine, v škole



Kompetencie Kompetencie žžiakaiaka

Dorozumieva sa slovami i gestami Dorozumieva sa slovami i gestami -- pozdravpozdravíí, po, poďďakuje, poprosakuje, poprosíí..

NeverbNeverbáálne vyjadruje svoje pocity (verblne vyjadruje svoje pocity (verbáálne s pomocou ulne s pomocou uččiteiteľľa).a).

SpoznSpoznááva pracovnva pracovnéé prostredie prostredie –– šškolu i triedu, osvojuje si kolu i triedu, osvojuje si šškolskkolskéé pravidlpravidláá..

Orientuje sa v prostredOrientuje sa v prostredíí šškoly, vnkoly, vnííma vzma vzťťahy v ahy v šškole kole –– kamarkamaráátstvo.tstvo.

Vyjadruje sa výtvarnými a hudobnými  prostriedkami, vnVyjadruje sa výtvarnými a hudobnými  prostriedkami, vnííma ticho.ma ticho.

IntuitIntuitíívne vnvne vnííma bytostnma bytostnúú potrebu lpotrebu láásky a rodinu ako miesto bezpesky a rodinu ako miesto bezpeččia.ia.

NadobNadobúúda pocit bezpeda pocit bezpeččia, uia, uččíí sa vnsa vníímavosti vomavosti vočči potrebi potrebáám druhých.m druhých.

Osvojuje si nOsvojuje si náávyk pomoci a delenia sa, vyjadrvyk pomoci a delenia sa, vyjadríí vvďďaaččnosnosťť..

VnVnííma prma príírodu ako dar od Boha, napodobrodu ako dar od Boha, napodobňňuje zvuky, spontuje zvuky, spontáánne opakuje nne opakuje 
pohyby, gestpohyby, gestáá, rytmus, spev., rytmus, spev.

S pomocou uS pomocou uččiteiteľľa vna vnííma posolstvo biblickma posolstvo biblickéého prho prííbehu a modlitbu ako behu a modlitbu ako 
komunikkomunikááciu s Bohom, spoznciu s Bohom, spoznáá a pomenuje na pomenuje náábobožženský symbol.enský symbol.



ĎĎakujeme za pozornosakujeme za pozornosťť

Autorky:Autorky:

MgrMgr. . MMáária ria PetrPetrííkovkováá
PaedDrPaedDr. . Viera Viera SSúúkenkenííkovkováá
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