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Edukačný projekt - VLAK

• V projekte som sa zamerala na maximálne využitie témy vo 

všetkých organizačných formách, tak aby projekt vychádzal zo 

všetkých tematických okruhov a rozvíjal všetky vzdelávacie 

oblasti dieťaťa.

• Projekt bol realizovaný v skupine 5 – 6 ročných detí.

• Pri pobyte vonku sme navštívili železničnú stanicu a deti 

pozorovali cestujúcich.

• Obsah projektu som realizovala cez edukačné aktivity 

a zážitkové hry. Prihliadala som aj na podmienky našej lokality 

(externé faktory) a materskej školy (interné faktory).





Hry a hrové činnosti

• Tematický okruh: Kultúra

• Oblasť: SEO 

• Obsahový štandard: Plošné a priestorové výtvarné 
stvárňovanie 

• Výkonový štandard: Tvoriť z odpadového materiálu obrazy 
a tvary maľovaním, strihaním a lepením, tvarovaním podľa 
vlastnej fantázie 

• Výchovno-vzdelávací cieľ: Zhotoviť trhaním, krčením           
a lepením vláčik.

• Stratégie: Ide vláčik, trhanie, lepenie, kreslenie

• Kompetencie: Psychomotorické - používa v činnosti všetky 
zmysly





Zhotovme si vlak  a koľajnice– edukačná aktivita 
Materiál: farebný papier s predkreslenými tvarmi,  lepiaca páska, nožnice, baliaci 

papier, pastelky.

Opis hry – deti rozdelíme na dve skupiny. 

1. skupina - strihá predkreslené makety vlaku – vagónov, spoločne urobíme vlak. 

Striháme podľa predznačených čiar. Vzniknú dlhé prúžky, ktoré budú slúžiť ako 

vagóny. Pripojíme ich k sebe lepiacou páskou. 

2. skupina – kreslí na výkresy A1 zvislé čiary, na výkrese sú nakreslené rôzne sa 

vinúce koľajnice, pripravujú koľajnice na vlaky. Keď sú vlaky hotové, prinesú 

ich k železničnej trati. Deti svoje vlaky umiestnia na  koľajnice. 

Rozprávame sa: Pozrite, prichádza vlak! Vlak sa dá do pohybu (deti ich  ťahajú  

po koľajniciach).  Zatiaľ, čo sa vlaky preháňajú po koľajniciach, po papierovej 

železnici, rozprávame o nich. Kam ten tvoj vlak vlastne ide? Čo vezie? Ľudí? 

Ovocie? Zvieratá? Kam by si chcel, aby ťa vlak odviezol, keby si v ňom sedel? 

Ak prechádza železnica popod nejakú horu, ako tomu miestu hovoríme?





Hry a hrové činnosti – popoludní

• Tematický okruh: Ja som

• Oblasť: PMO

• Obsahový štandard: Technická tvorivosť 

• Výkonový štandard: Zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc,

z rôzneho materiálu...podľa vlastnej fantázie a podľa predlohy. 

• Výchovno-vzdelávací cieľ: Zhotoviť železnicu zo skladačiek podľa 

vlastnej fantázie. 

• Stratégie : Železnica – konštruovanie

• Kompetencie: Kognitívne.: Základy tvorivého myslenia – uplatňuje 

vlastné predstavy pri riešení problémov 







• Edukačný  projekt VLAK 

• Výchovno-vzdelávací projekt pôsobi na dieťa vo všetkých oblastiach: 

• V kognitívnej oblasti: deti získavali nové, alebo upevňovali  už osvojené 

poznatky napr. pri orientovaní sa v priestore, pri praktickom určovaní 

krátkej, dlhšej a najdlhšej cesty, určovaní dopravných prostriedkov hmatom 

a poznávaní dopravných značiek.

• V socio - emocionálnej oblasti: sme rozvíjali sociálne vzťahy a spoločné 

puto detí v triede pomocou vytvárania  spoločného vlaku, pozorovali a 

hodnotili správanie sa ľudí na vlakovej stanici, pri pobyte vonku a na 

vychádzke.

• V perceptuálno – motorickej si deti rozvíjali jemnú motoriku – stavba 

vlakovej stanice, obkresľovanie vláčika,  strihanie. Grafomotorika: 

kreslenie grafického prvku , vertikálnych a horizontálnych čiar ( koľajnice).



Formy práce s deťmi vo edukačnom procese v materskej škole

Organizačné formy výchovno-vzdelávacieho procesu môžeme deliť podľa:

1. počtu detí zúčastnených sa na výchovno-vzdelávacom procese spolu s učiteľom

• - individuálne (jedno dieťa - jeden učiteľ),

• - hromadné (jeden učiteľ – viacej detí),

• - zmiešané (kombinácia individuálnych a zmiešaných),

2. miesta realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu

• - školské (v triede, na dvore atď.),

• - mimoškolské (exkurzia, vychádzka atď.),

3. stupňa samostatnosti práce detí v výchovno-vzdelávacieho procesu, tzv. sociálne 

formy

• - individuálna práca detí,

• - skupinová práca detí,

• - frontálna práca detí.



V materskej škole využívame z hľadiska počtu detí:

• individuálnu formu – Jeden učiteľ vyučuje jedného. Je organizačne náročná, 

značne ťažkopádna a málo efektívna, najmä pri väčšom počte detí. 

• hromadnú formu – Jeden učiteľ vyučuje celú skupinu žiakov naraz. 

V podmienkach materskej škole je časovou jednotkou  edukačná aktivita.

• zmiešanú formu – využíva individuálnu a hromadnú formu v určitej kombinácii.

Z hľadiska tretieho kritéria využívame v materskej škole:

• individuálnu prácu detí – podstatou je samostatná a aktívna činnosť každého 

dieťaťa. Môže byť orientovaná na upevnenie a prehĺbenie učiva. Dieťa pracuje 

samostatne, individuálne. 

• skupinovú prácu detí – deti získavajú nové vedomosti a zručnosti, prehlbujú 

a upevňujú prácou v skupinách. Jedna z náročnejších foriem činností.

• frontálnu prácu detí – Učiteľ zadáva deťom triedy jednu alebo viacero rovnakých 

úloh. (rozpráva, vysvetľuje, ukazuje, motivuje  apd.)
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