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2 lekcie týždenne, MŠ  

Por. 

hod. 

Téma Obsah Cieľ 

1. Pozdrav a 

predstavenie sa 

Pozdravy „Hello, Good 

bye, Bye Bye, I am …“ 

Vedieť pozdraviť a predstaviť 

sa  

2. – 3. Pieseň – „ Ja 

som“ 

Pozdravy a predstavenie 

sa v piesni „ I am 

Sally…“ 

Vedieť použiť pozdravy a 

predstavenie sa  a rozumieť 

významu a použitiu slov 

 4. Ďalšie 

pozdravy 

Pozdravy „Good 

morning, Good night“ 

Vedieť pozdraviť dobré ráno 

a dobrú noc 

5. Moja tvár Časti tváre  Vedieť pomenovať časti 

tváre, vedieť ukázať správnu 

časť tváre  

6. – 7. Moja tvár - 

pieseň 

Pieseň s použitím častí 

tváre „Look at my big 

ears…“ 

Vedieť pomenovať časti 

tváre, správne spojiť slovo a 

časť tváre, vedieť použiť 

názvy častí tváre v piesni 

8. – 9. Farby Farby  Vedieť pomenovať farby, 

vedieť správne označiť farbu 

a pomenovať 

10. Pieseň 

s využitím 

názvov farieb 

Pieseň – „Green and 

yellow“ 

Vedieť použiť názvy farieb 

v piesni, pochopiť význam 

piesne 

11. Opakovanie Opakovanie Pomocou „this is“, vedieť 

pomenovať ,čo vidia deti na 

obrázku, vedieť piesne 

k jednotlivým témam 

12. Čísla  Čísla 0 - 5 Vedieť pomenovať a ukázať 

číslice od 0 - 5 

13. Čísla Čísla 6 - 12 Vedieť pomenovať a ukázať 

číslice od 6 - 12 

14. – 

15. 

Čísla – pieseň Pieseň „ One little…“ Vedieť použiť číslice od 1 – 

10  v piesni, vedieť správne 

pripojiť číslicu a názov 0 - 12 

16. Opakovanie Opakovanie Vedieť slovnú zásobu a 

piesne k jednotlivým témam 

17.  Otvorená 

hodina 

Prezentácia práce 

rodičom formou 

otvorenej hodiny 

Motivovať deti k ďalšej práci, 

prezentovať rodičom prácu 

detí a lektorky na krúžku AJ 

Prediskutovať s rodičmi 



prípadné otázky… 

18. Ročné obdobia  Slovná zásoba  - názvy 

ročných období 

Vedieť pomenovať ročné 

obdobia 

19. Zima ako 

ročné obdobie 

Slovná zásoba – sneh, 

snehuliak, sneh. vločka, 

chladno… 

Vedieť základnú slovnú 

zásobu k ročnému obdobiu 

„Zima“ 

20. Pieseň  - ročné 

obdobia 

Pieseň –„Spring is 

green…! 

Vedieť použiť názvy ročných 

období v piesni 

21. Ročné obdobia Pohybové hry s použitím 

slovnej zásoby ročné 

obdobia, Zima, pieseň o 

ročných obdobiach 

Vedieť pomenovať ročné 

obdobia, vedieť zaspievať 

pieseň o jednotlivých ročných 

obdobiach 

22. Vianoce Slovná zásoba - Vianoce Vedieť základnú slovnú 

zásobu Vianoce 

23. Vianoce Vianočná koleda – „We 

wish you a Merry 

Christmas“ 

Vedieť zaspievať koledu 

24. Opakovanie Opakovanie Vedieť použiť doteraz 

naučenú slovnú zásobu 

v rámci pohybových hier, 

vedieť zaspievať piesne 

k témam, vedieť použiť výraz 

„this is“ pri čítaní 

z obrázkových materiálov 

25. Zvieratá Domáce zvieratá Vedieť pomenovať domáce 

zvieratá 

26. Zvieratá Pieseň – „ I have dog…“ Vedieť použiť názvy zvierat 

v piesni, vedieť správne 

označiť a pomenovať domáce 

zvieratá na obrázkoch 

27. Zvieratá a 

sloveso „I 

like“ 

Sloveso „I like – mám 

rád, páči sa mi“ 

Vedieť pomocou slovesa 

mám rád, vyjadriť, ktoré zo 

zvierat mám rád 

28. Zvieratá  Zvieratá ZOO Vedieť pomenovať zvieratá, 

ktoré žijú v ZOO 

29. Zvieratá Zvieratá ZOO a domáce 

zvieratá 

Vedieť správne pomenovať 

obrázok a použiť sloveso „I 

like“ 

30. Zvieratá Ostatné najznámejšie 

zvieratá – vlk, líška, 

medveď, had, ryba, 

žralok… 

Vedieť pomenovať ďalšie 

zvieratá z obrázkových 

materiálov 

31. Rodina Členovia rodiny Vedieť pomenovať členov 

rodiny 

32.  Rodina – báseň 

o rodine 

Báseň „ Good night 

mother…“ 

Vedieť použiť názvy 

jednotlivých členov rodiny 

v spojení s pozdravom v 

básni 

33. Rodina Opako vvanie formou 

hier  

Vedieť vymenovať členov 

rodiny 



34. Hračky Hračky – slovná zásoba Vedieť pomenovať niektoré 

z hračiek  

35. Hračky - 

pieseň 

Pieseň o 

plyš.medvedíkovi – 

„Teddy Bear“ 

Vedieť zaspievať pieseň o 

medvedíkovi 

36. Hračky Použitie slovnej zásoby  

hračky v rámci hier 

Vedieť vybrať a pomenovať 

hračku 

37. Sloveso  „I 

have“  

Použitie slovesa ja mám 

s názvom hračky 

Vedieť povedať akú mám 

hračku 

38. Opakovanie Opakovanie Vedieť doteraz naučenú 

slovnú zásobu a piesne k 

témam 

39. Ovocie Ovocie – slovná zásoba Vedieť pomenovať ovocie na 

obrázku 

40. Ovocie Farba a ovocie Vedieť povedať akej farby je 

ovocie, vedieť pomenovať 

ovocie, správne pripojiť 

ovocie s obrázkom 

41. Ovocie Ovocie a sloveso „I like“ Vedieť vyjadriť pomocou 

slovesa „mám rád“ vyjadriť 

aké ovocie má dieťa rado 

42. Nápoje Nápoje slovná zásoba Vedieť pomenovať nápoje 

43. Povolania Povolania – slovná 

zásoba 

Vedieť napodobniť a 

pomenovať povolanie 

44. Povolania Hra so slovnou zásobou - 

povolania 

Vedieť pomenovať a 

napodobniť povolania 

45. Prídavné mená Slovná zásoba príd. mená 

- opozitá 

Vedieť vyjadriť aký, aká, aké 

niečo je, podľa obrázku 

46. Prídavné mená Hra - opozitá Vedieť ukázať a príd. menom 

pomenovať aký, aká, aké 

47. Opakovanie Opakovanie formou hier Vedieť prepojiť slovnú medzi 

sebou v rámci hry 

48. Príd. mená - 

pieseň 

Pieseň – „Big, big, very, 

very big…“ 

Vedieť použiť a významovo 

chápať opozitá v piesni 

49. Veľká Noc Slovná zásoba – Veľká 

Noc 

Vedieť podľa obrázku 

vymenovať základné 

predmety, ktoré sú špecifické 

pre Veľku Noc 

50. Dom a jeho 

časti - báseň 

Báseň – „ Itś a 

window…“ 

Vedieť pomocou básne 

vymenovať niektoré časti 

domu 

51. Dom Dom a jeho časti  Vedieť v rámci hry pohotovo 

pomenovať časti v dome, izbe 

… 

52. Moje telo Slovná zásoba – časti tela Vedieť pomenovať časti tela 

53. Moje telo  Hra so slovnou zásobou 

časti tela 

Vedieť pomenovať a ukázať 

časť tela 

54. Moje telo - 

pieseň 

Pieseň – „ Head and 

shoulders“ 

Vedieť použiť názvy častí 

tela v piesni – pohybová hra s 



piesňou 

55. Povely Jednoduché povely Vedieť význam povelov  

56. Povely Povely Vedieť reagovať na povely 

57. Zelenina Slovná zásoba zelenina Vedieť pomenovať zeleninu 

58. Zelenina Zelenina a farby Vedieť pomenovať, správne 

priradiť k pomenovanú 

zeleninu k obrázku a priradiť 

správnu farbu 

60. Zelenina Sloveso „I like“ Povedať čo máš rád  

61. Opakovanie Opakovanie Vedieť použiť to, čo sa 

doteraz naučili - hry 

62. Hmyz Slovná zásoba hmyz Vedieť pomenovať hmyz na 

obrázku 

63. Hmyz báseň Báseň – „Fly, fly 

butterfly“ 

Vedieť povedať báseň o 

motýlikovi 

64. Jedlo Slovná zásoba - jedlo Vedieť pomenovať niektoré 

potraviny 

65. Jedlo  „I like – mám rád…“ Vedieť povedať, ktoré jedlo 

mám rád 

66. Opakovanie Opakovanie Vedieť reagovať v rámci 

odučených tém 

67. Otvorená 

hodina 

Otvorená hodina a 

odovzdanie vysvedčení 

Prezentácia celoročnej práce 

detí rodičom, ukončenie 

výučby 

 

 

Časovo tematické plány sú vypracované všeobecne, závisí od veku detí 

v skupine, od ich schopnosti sústrediť sa, učiť sa a mnohých iných faktorov. 

Z mojich skúseností sa počas  šk. roka deti zvládnu naučiť to, čo je plánované 

v učebných plánoch, v mnohých skupinách sa deti naučili aj niečo navyše.  

Lektorka si môže plány upraviť, je tam uvedený stĺpec  dátum, kde bude 

lektorka  postupne vpisovať čo?  a kedy?  sa s  deťmi učili.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


