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Kurikulum pre vyučovanie  

Katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy – východný obrad  

pre materské školy  

 

BOH JE LÁSKA 

V predškolskom období prebiehajú podstatné zmeny v motorickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej 

sfére psychického vývinu osobnosti dieťaťa. Pre učiteľa je veľmi dôležité, aby sa vedel orientovať 

v rozvojových možnostiach dieťaťa. Základná potreba byť prijímaný a milovaný ho stimuluje 

k poznávaniu okolitého sveta a k objavovaniu seba. Ročníková téma zameraná na milujúceho Otca 

umožňuje dieťaťu spoznávať starostlivého Boha, ktorý stvoril svet a miluje ľudí. Pre jeho správnu 

predstavu Boha dieťa prostredníctvom biblických príbehov získava vedomosti o prírode, zvieratkách, učí 

sa komunikácii, nachádza bezpečie a istotu v rodine, vytvára si vzťah k Bohu a k ľuďom. 

Ročníkový cieľ: Spoznávať lásku milujúceho Otca, ktorý dokonale všetko stvoril a daroval to všetko 

nám. Vytvárať si pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a svetu. Prežívať radosť z toho, že ma Boh miluje. 

1. téma: Milujúci Otec  

Dotácia hodín: štátne a súkromné školy 12 hodín/ cirkevné školy 24 hodín 

Obsahový štandard: 

- milujúci Otec stvoril celý svet (nebeské telesá, nebo, zem, rieky) 

- milujúci Otec stvoril krásnu prírodu (kvety, stromy, rastliny, trávu) 

- milujúci Otec stvoril zvieratá  (žijúce vo vode, vo vzduchu, na zemi) 

- milujúci Otec stvoril z lásky aj mňa (mám meno, čo dokážem) 

- milujúci Otec nám odpúšťa našu neposlušnosť  (hriech prvých ľudí) 

- milujúci Otec ochraňuje Noeho   

- milujúci Otec požehnáva Abraháma   

- milujúci Otec povoláva Samuela 

- milujúci Otec vedie Jozefa 
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- milujúci Otec uzatvára zmluvu s Mojžišom 

- milujúci Otec nám predstavuje kráľa Dávida 

- milujúci Otec neopúšťa Daniela 

 

Výkonový štandard:  (bez výkonovej úrovne) 

- pozorovať prírodu vo svojom okolí 

- vymenovať čo stvoril Boh 

- roztriediť podľa kartičiek veci stvorené Bohom a veci vytvorené človekom 

- priradiť živočíchy, ktoré žijú na oblohe, vo vode, na súši 

- opísať spôsob starostlivosti o niektoré živočíchy 

- opísať ľudskú postavu 

- predstaviť sa, pozdraviť sa, poprosiť, poďakovať 

- na príkladoch rozlíšiť dobro od zla 

- rozvíjať komunikáciu s Bohom – prežehnanie 

- pozorovať vybrané prírodné javy, ktoré vytvára učiteľ (slnko, dážď, dúha, svetlo, tma, teplo, chlad) 

- rozlíšiť čas práce a odpočinku 

- reagovať na postoj stíšenia a vytvárania ticha 

- používať slovný prejav odprosenia 

- stvárňovať pomocou vykladacieho materiálu rôzne situácie 

- farbami vyjadriť pocity 

- sedieť na svojom mieste 

- spolupracovať pri vytváraní kamarátskych vzťahov 

Ciele témy:  
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Kognitívny cieľ: Na základe reprodukcie biblických príbehov Starého zákona spoznávať Boha ako 

milujúceho Otca, stvoriteľa neba a zeme. 

Afektívny cieľ: Vnímať  lásku milujúceho Otca, ktorý odpúšťa, ochraňuje a stará sa o človeka. Uvedomiť 

si, že my sme najväčším Božím darom. 

Psychomotorický cieľ: Formovať návyk každodenného ďakovania Bohu za jeho lásku. Pozorovať prírodu 

vo svojom okolí. Rozlišovať dobro a zlo v konkrétnych situáciách. 

 

2. téma: Milujúci Otec nám posiela Syna  

Dotácia hodín: štátne a súkromné školy 11 hodín/ cirkevné školy 22 hodín 

Obsahový štandard: 

- Máriu navštívil anjel Gabriel (príbeh zvestovania) 

- Mária navštívila Alžbetu (návšteva príbuzných) 

-  Ježiš Kristus  sa narodil 

- pastieri a mudrci priniesli dary 

- Simeon a prorokyňa Anna 

- Ježiš Kristus v dome svojho Otca  (12. r. Ježiš v chráme) 

- Ježiš Kristus si vyberá pomocníkov (apoštoli) 

- Ježiš Kristus má moc nad prírodou  (utíšenie búrky na mori) 

- Ježiš Kristus má moc konať zázraky (svadba v Káne, uzdravenie slepého Bartimeja) 

- Ježiš Kristus sa za nás obetuje (posledná večera, umučenie a smrť na kríži) 

- Ježiš Kristus má moc nad smrťou  (vzkriesenie) 

Výkonový štandard: 

- opísať udalosti Zvestovania podľa obrázkov 

- nakresliť anjela 

- opísať spôsob starostlivosti o príbuzných 
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- pomenovať pomocou obrázkov postavy, ktoré sa prišli Ježišovi pokloniť 

- priradiť symboly Vianoc 

- vymodelovať srdce, ako dar pre Ježiša 

- pozorovať učiteľa pri modlitbe 

- voľne vyjadriť gestami modlitbu ľudí v chráme 

- reagovať výtvarnými prostriedkami na dané podnety 

- používať vykladací materiál 

- identifikovať sa s biblickou postavou 

- opísať spôsob starostlivosti o svadobčanov 

- spoločne pripraviť pokrm  

- s pomocou učiteľa a obrázkov vysvetliť Ježišovo víťazstvo nad smrťou 

- vyjadriť radosť z Ježišovho víťazstva nad smrťou 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Prostredníctvom biblických udalostí  Nového zákona s pomocou učiteľa voľne 

prerozprávať zvestovanie, Ježišove narodenie, poklonu pastierov a dary mudrcov. 

 Afektívny cieľ: Vnímať pôsobenie Božieho Syna na zemi. Dôverovať Ježišovi, ktorý premohol smrť. 

Tešiť sa zo života. 

Psychomotorický cieľ: Formovať postoj vďačnosti voči Ježišovi. Viesť deti k správnemu prežehnaniu sa. 

Formovať postoj odpustenia. 

 

3. téma: Milujúci Otec nám predstavuje Cirkev  

Dotácia hodín: štátne a súkromné školy 10 hodín/ cirkevné školy 20 hodín 

Obsahový štandard: 

- tvoríme rodinu  (ľudská rodina) 

- tvoríme rodinu Božích detí (Božia rodina – Cirkev, môj krst) 
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- oslavujeme milujúceho Otca (nedeľa) 

- modlíme sa a spievame (strelné modlitbičky, modlitba k anjelovi strážcovi) 

- počúvame milujúceho Otca (vedieť sa stíšiť) 

- milujeme sa navzájom (komunikácia v rodine, s ľuďmi) 

- odpúšťame si navzájom (ospravedlnenie, odpustenie) 

- tešíme sa navzájom (výroba darčeka) 

- pomáhame si navzájom (príbeh o zázračnom rybolove) 

- dôverujeme milujúcemu Otcovi (svätý Juraj) 

 

Výkonový štandard: 

- pomenovať členov rodiny 

- vyjadriť vďačnosť rodičom za starostlivosť 

- rozvíjať komunikáciu v rodine 

- opísať, ako sa správame v chráme 

- zopakovať modlitbu k anjelovi strážcovi 

- tešiť sa z Božej lásky 

- reagovať na ospravedlnenie sa 

- jednoducho vysvetliť, prečo máme odpustiť 

- nenásilne riešiť konflikt 

- zhotoviť darček pre kamaráta 

- vysvetliť, prečo je spolupráca dôležitá 

- vyfarbiť rybku a umiestniť ju do siete 

- identifikovať sa postavou Juraja a podieľať sa na dramatizácii udalosti 

- orientovať sa v priestore 
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- priradiť kartičky k danej téme 

- rozčleniť zvolené postavy podľa toho, či konajú dobro alebo zlo 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: S pomocou učiteľa opísať svoju rodinu a Božiu rodinu. Uviesť príklady pomoci a 

poslušnosti voči rodičom, voči milujúcemu Otcovi. Priradiť činnosti k nedeli. 

Afektívny cieľ: Prežívať radosť z oslavy milujúceho Otca. Dôverovať svojim rodičom a vážiť si ich 

starostlivosť. Rozvíjať schopnosť obdarovania. 

Psychomotorický cieľ: Viesť deti k správnym vonkajším prejavom konania dobra. Formovať návyk 

ospravedlnenia sa. Formovať návyk pravidelnej modlitby. 

4. Doplnkové témy: 

-  biskup Mikuláš 

-  Ježiš – dobrý Pastier 

- Ježiš sa vrátil k Otcovi 

-  Ježiš posiela Svätého ducha 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Objavovať rozmer štedrosti, starostlivosti a dôvery.  

Afektívny cieľ: Prežívať radosť z Božej a ľudskej lásky. 

Psychomotorický cieľ: Robiť radosť iným. 

Rozvoj kompetencií detí: 

1. Psychomotorické 

Dieťa: 

- používa v činnosti všetky zmysly 

- prejavuje ochotu pohybovať sa 

- používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových situáciách 

- ovláda základné lokomočné pohyby 

- ovláda základnú motorickú gramotnosť 
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2. Osobnostné 

Dieťa: 

- prejavuje v správaní vzťah k sebe a iným 

- si uvedomuje vlastnú identitu (5. - 6. ročné) 

- vyjadruje svoje pocity 

- si uvedomuje dôsledky svojho správania (5. - 6. ročné) 

- sa presadzuje s ohľadom na seba aj iných 

- zaujíma sa o dianie v materskej škole, v okolí a v rodine 

 

3. Sociálne 

Dieťa: 

- sa  hrá, pracuje samé i v kolektíve 

- nadväzuje kontakty s druhými v kolektíve 

- rieši konflikty, pomáha druhým s pomocou učiteľa/dospelého alebo samostatne 

- zotrvá v hre a inej činnosti, dokončí ju samostatne alebo s pomocou učiteľa 

- nadväzuje a udržiava kontakty s inými 

4. Komunikačné 

Dieťa: 

- vedie monológ, nadväzuje a vedie dialóg s deťmi a dospelými 

- počúva informácie 

- vyjadruje svoje myšlienky 

- reprodukuje krátke texty s pomocou učiteľa alebo samostatne 

- komunikuje osvojené poznatky 

- prejavuje/vyjadruje predčitateľskú gramotnosť (5. - 6. ročné) 

 

5. Kognitívne 

Dieťa: 
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- rieši samostatne alebo s pomocou učiteľa jednoduché problémové úlohy 

- objavuje súvislosti medzi jednotlivými informáciami v hre a v rôznych situáciách 

- porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov a osôb 

- hodnotí spontánne, čo sa páči alebo nepáči 

- uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov 

- odstraňuje prípadné chyby  

 

6. Učebné 

Dieťa: 

- prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového 

- pozoruje, skúma, kladie otázky, hľadá odpovede 

- učí sa spontánne 

- učí sa pracovať s hračkami, s knihou, učebnými pomôckami, používať hračku správnym spôsobom 

- aplikuje v hre a v rôznych situáciách svoje skúsenosti a získané poznatky (5. - 6. ročné) 

- dokáže sa sústrediť primerane dlhý čas na hru alebo zámerne riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť 

- prejavuje aktivitu a prekonáva prekážky v individuálnom a skupinovom učení (5. - 6. ročné) 

- teší sa z vlastných výsledkov 

- zvláda základy učenia sa na základe osobnej motivácie (5. - 6. ročné) 

 

7. Informačné 

Dieťa: 

- prejavuje radosť zo získaných skúseností a informácií 

- využíva rôzne zdroje získavania a zhromažďovania informácií aj mimo materskú školu (od rodičov, 
osôb vo svojom okolí, z detských kníh a časopisov, prostredníctvom informačno-komunikačných 
technológií, z rôznych médií) 

1. téma: Milujúci Otec 

Prvá téma je rozdelená do 12 edukačných jednotiek. Deti prostredníctvom biblických príbehov 

spoznávajú Boha ako milujúceho Otca, stvoriteľa neba a zeme. Ústrednou témou je milujúci Otec, ktorý 

miluje, ochraňuje, pomáha, s láskou sa stará o všetko, čo stvoril a odpúšťa.  
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Číslo Názov podtémy Kognitívny cieľ Afektívny cieľ Psychomotorický cieľ 

1.1 Milujúci Otec 
stvoril svet 

Pomocou 
obrázkov 
pomenovať, čo 
stvoril Boh 

Tešiť sa zo 
stvorenia sveta 

Vyfarbiť veci stvorené 
Bohom 

1.2 Milujúci Otec 
stvoril prírodu 

Pomenovať podľa 
obrázkov, čo 
stvoril Boh, čo 
vytvoril človek 

Pozorovať 
Božie stvorenie 
v okolitej 
prírode 

Spoločne vytvoriť 
výstavu z prírodnín (listy, 
šípky, kamienky, 
konáriky...) 

1.3 Milujúci Otec 
stvoril zvieratá 

Pomocou 
obrázkov 
pomenovať 
zvieratá žijúce na 
zemi, vo vode, vo 
vzduchu 

Napodobniť 
zvuky 
jednotlivých 
zvierat 

S pomocou učiteľa 
spoločne umiestniť 
zvieratá tam, kde žijú 

1.4 Milujúci Otec 
stvoril aj mňa 

Pomenovať 
jednotlivé časti 
tela 

Vnímať, čo 
všetko dokážu 
naše ruky, nohy, 
oči... 

Vyfarbiť postavu chlapca 
alebo dievčaťa 

1.5 Milujúci Otec 
nám odpúšťa našu 
neposlušnosť 

Pomenovať 
postavy 
a predmety podľa 
obrázka 

Uvedomiť si 
neposlušnosť 
prvých ľudí 

Slovne vyjadriť: prosím, 
ďakujem , prepáč 

1.6 Milujúci Otec 
ochraňuje Noeho 

S pomocou 
učiteľa opísať 
udalosť potopy 

Tešiť sa 
z poslušnosti 
Noeho 

S pomocou učiteľa 
nakresliť dúhu 

1.7 Milujúci Otec 
požehnáva 
Abraháma 

Pozorovať 
dramatizáciu 
príbehu  

Oceniť 
Abrahámovo 
konanie 

Spoločne pripraviť 
Abrahámovu hostinu 

1.8 Milujúci Otec 
povoláva Samuela 

Reprodukovať 
pomocou 
obrázkov udalosť 
povolania 
Samuela 

Vnímať ticho Napodobniť povolanie 
Samuela 

1.9 Milujúci Otec 
vedie Jozefa 

Reprodukovať 
udalosť o 
Jozefovi 

Spoločne 
vyjadriť radosť 
Jozefa 

Formovať postoj 
odpustenia 

1.10 Milujúci Otec 
uzatvára zmluvu s 
Mojžišom 

Pomocou otázok 
opísať udalosť 
odchodu z Egypta 
a uzavretia 
zmluvy  

Vnímať 
starostlivosť 
Boha o nás 

Prostredníctvom 
dramatizácie vyjadriť 
prechod Izraelitov cez 
Červené more 

1.11 Milujúci Otec 
predstavuje kráľa 
Dávida 

Voľne 
prerozprávať ako 
sa stal Dávid 
kráľom 

Pozorovať 
dramatizáciu 
udalosti: Dávid 
a Goliáš 

Vyfarbiť postavu kráľa 
Dávida 
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1.12 Milujúci Otec 
neopúšťa Daniela 

Opísať, ako sa 
Boh postaral o 
Daniela 

Tešiť sa spolu 
s kráľom, že 
Daniel žije 

Napodobniť Daniela 
v levovej jame  

 

2. téma: Milujúci Otec nám posiela Syna 

Druhá téma je rozdelená do 11 edukačných jednotiek. Deti prostredníctvom biblických príbehov 

získavajú poznatky o Ježišovej matke, o príchode Ježiša na svet, o jeho živote, umučení, smrti 

a zmŕtvychvstaní. Ústrednou témou je milujúci Otec, ktorý nám poslal svojho Syna. 

Číslo Názov podtémy Kognitívny cieľ Afektívny cieľ Psychomotorický cieľ 

2.1 Máriu navštívil 
anjel Gabriel 

S pomocou učiteľa 
pomenovať mesto, 
kde žila Mária 

Počúvať slová 
anjela 

Nakresliť anjela Gabriela 

2.2 Mária navštívila 
Alžbetu 

Pomenovať 
činnosti podľa 
obrázkov (Mária 
a Alžbeta) 

Tešiť sa zo 
stretnutia 

Napodobniť stretnutie 
Márie a Alžbety 

2.3 Ježiš Kristus sa 
narodil 

Pomenovať 
postavy vo 
vianočnom príbehu 

Vyjadriť radosť 
z Ježišovho 
narodenia 
koledou 

Vyfarbiť dieťa v jasliach 

2.4 Pastieri a mudrci 
priniesli dary 

Priradiť k jasliam 
dary, ktoré priniesli 
pastieri a mudrci 

Rozvíjať 
schopnosť 
obdarovania 

Poskladať obrázok 
pastierov a mudrcov 

2.5 Simeon 
a prorokyňa Anna 

Pomenovať, koho 
držal Simeon v 
náručí 

Vyjadriť radosť 
ako Simeon 

Nalepiť malého Ježiša do 
náručia Simeona 

2.6 Ježiš Kristus 
v dome svojho 
Otca 

Počúvať príbeh 
o hľadaní Ježiša 

Vnímať strach, 
ktorí mali Mária 
s Jozefom 

Voľne vyjadriť modlitbu 
ľudí v chráme 

2.7 Ježiš Kristus si 
vyberá 
pomocníkov 

Pozorovať 
dramatizáciu voľby 
apoštolov 

Prejaviť radosť 
spolu s 
apoštolmi 

S pomocou učiteľa 
vystrihnúť a vyfarbiť 
rybku, dopísať do nej 
svoje meno 

2.8 Ježiš Kristus má 
moc nad prírodou 

Pomenovať na 
obrázku postavu 
Ježiša a apoštolov 

Vnímať 
Ježišovu moc 
nad prírodou 

S pomocou učiteľa 
poskladať a vyfarbiť 
loďku 

2.9 Ježiš Kristus má 
moc konať 
zázraky 

Počúvať príbeh 
o svadbe v Káne 

Tešiť sa spolu so 
svadobčanmi 

Tancom napodobniť 
radosť svadobčanov 

2.10 Ježiš Kristus sa za 
nás obetuje 

Pomenovať 
postavy podľa 
obrázka 

Uvedomiť si 
prítomnosť 
Ježiša medzi 

Spolu s učiteľom 
pripraviť pokrmy 
poslednej večere  
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nami 

2.11 Ježiš Kristus má 
moc nad smrťou 

S pomocou učiteľa 
opísať udalosť 
Ježišovho 
vzkriesenia 

Tešiť sa 
z Ježišovho 
víťazstva nad 
smrťou 

Poskladať prázdny hrob 

 

 

3. téma: Milujúci Otec nám predstavuje Cirkev 

Tretia téma je rozdelená do 10 edukačných jednotiek. Deti upriamujú svoju pozornosť na Božiu lásku, 

dobrotu a starostlivosť, ktorou nás milujúci Otec zahŕňa. Učia sa milovať, prijímať lásku, dávať ju a tešiť 

sa, že patria do Božej rodiny. 

Číslo Názov podtémy Kognitívny cieľ Afektívny cieľ Psychomotorický cieľ 

3.1 Tvoríme rodinu Pomenovať 
členov rodiny 

Vážiť si 
starostlivosť 
rodičov 

Nakresliť svoju rodinu 

3.2 Tvoríme rodinu 
Božích detí 

Zapamätať si, že 
patrím do Božej 
rodiny 

Tešiť sa z Božej 
lásky 

Vyfarbiť obrázok krstu 

3.3 Oslavujeme 
milujúceho Otca 

Pomenovať 
činnosti podľa 
obrázkov (čo 
robíme v nedeľu) 

Vnímať Ježišovu 
prítomnosť 

Nájsť a vyznačiť cestu 
vedúcu do kostola 

3.4 Modlíme sa a 
spievame 

Zopakovať po 
učiteľovi 
modlitbu 
k anjelovi 
strážcovi 

Prežívať radosť z 
modlitby 

Zaspievať pieseň: Kto 
stvoril 

3.5 Počúvame 
milujúceho Otca 

Uviesť príklady 
poslušnosti 

Tešiť sa z Božej 
lásky 

Formovať návyk stíšenia 
sa 

3.6 Milujeme sa 
navzájom 

Opísať rôzne 
komunikačné 
situácie pomocou 
obrázkov 

Rozvíjať 
schopnosť 
komunikácie 

Vyfarbiť srdce a nalepiť 
postavy ľudí 

3.7 Odpúšťame si 
navzájom 

S pomocou 
učiteľa 
pomenovať 
formy 
ospravedlnenia sa 

Prežívať radosť z 
odpustenia 

Formovať návyk 
ospravedlnenia sa 

3.8 Tešíme sa 
navzájom 

Uviesť príklad 
ako prejaviť 
radosť iným 

Prežívať radosť s 
inými 

Zhotoviť a darovať 
darček (prekvapenie) 
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3.9 Pomáhame si 
navzájom 

Pomocou otázok 
opísať udalosť  
o zázračnom 
rybolove 

Oceniť konanie 
Ježiša 

Vyfarbiť obrázok 

3.10 Dôverujeme 
milujúcemu 
Otcovi 

Reprodukovať 
príbeh o svätom 
Jurajovi 

Vcítiť sa do 
situácie kráľovej 
dcéry 

Podieľať sa na 
dramatizácii udalosti 

 

4. Doplnkové témy: 

Číslo Názov podtémy Kognitívny cieľ Afektívny cieľ Psychomotorický cieľ 

4.1 Biskup Mikuláš S pomocou učiteľa 
reprodukovať 
príbeh o svätom 
Mikulášovi 

Rozvíjať 
schopnosť 
obdarovania 

Zapojiť sa do  
dramatizácie príbehu 

4.2 Ježiš – dobrý 
pastier 

Opísať dobrého 
pastiera pomocou 
obrázkov 

Povzbudiť sa 
príkladom 
dobrého pastiera 

Spoločne vymaľovať 
dobrého pastiera a 
vystrihnúť ovečky 

4.3 Ježiš sa vrátil k 
Otcovi 

S pomocou učiteľa 
voľne prerozprávať 
udalosť 
Nanebovstúpenia 

Tešiť sa z Božej 
lásky 

Formovať návyk 
vďačnosti 

4.4 Ježiš posiela 
Svätého ducha 

Pomenovať 
činnosti podľa 
obrázkov 

Prežívať radosť s 
apoštolmi 

Robiť radosť iným 

 

 

 

 

       


