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Miestna krajina 

Odpad vo voľnej prírode, Pojmova 
mapa, Typy krajín. Urči typ krajiny, 
Vlastné poznámky, Vyrobme si 

Miestna krajina (Alf) 

Báseň, Hádaj slovo, Priraď pojmy, Výber odpovede 

Obec 

Dedina, mesto, Naučme sa písať adresu, Obce – 
zaujímavosti, Pojmová mapa, Vlastné 
poznámky, Vyrobme si 

Obec (Alf) 

Báseň, Skupiny, Výber odpovede 

Doprava v obci 

Dopravné prostriedky, Pojmová mapa, 
Rozdelenie dopravy, Vlastné poznámky, 
Vyrobme si 

Doprava v obci (Alf) 

Báseň, Hádaj slovo, Pexeso 

Dodržiavame bezpečnosť na cestách 

Dopravné značky, Pojmová mapa, Povinná 
výbava bicykla, Pravda – nepravda, Vlastné 
poznámky, Vyrobme si 

Dodržiavame bezpečnosť na cestách (Alf) 

Báseň, Pexeso, Puzzle 

Orientácia podľa svetových strán 

Smerová ružica, Svetové strany – určovanie, 
Svetové strany – využitie, Vlastné poznámky, 
Smerová ružica, Vyrobme si 

Orientácia podľa svetových strán (Alf) 

Báseň, Doplň slovo, Puzzle 

Určujeme svetové strany podľa poludňajšieho tieňa 

Pojmová mapa, Určovanie svetových strán v prírode, 
Určovanie svetových strán v prírode 2, Vlastné poznámky, 
Vyrobme si 

Určujeme svetové strany podľa poludňajšieho tieňa (Alf) 

Báseň, Doplň slovo, Puzzle 

Cestou do školy 

Máme v našej obci?, Pojmová mapa, 
Vlastné poznámky, Vyrobme si 

Cestou do školy (Alf) 

Báseň, Priraď obrázok 

Vyrobme si plán 

Fotografie, Plán, Pojmová mapa, 
Vlastné poznámky, Vyrobme si 

Vyrobme si plán (Alf) 

Báseň, Popis obrázku 

Športové a kultúrne podujatia v obci 

Pojmová mapa, Pozvánka, Urči podujatie, 
Vlastné poznámky, Vyrobme si 

Športové a kultúrne podujatia v obci (Alf) 

Uhádni názov 

Významní rodáci a rodáci z našej obce 

Osobnosti, Pojmová mapa, Vlastné 
poznámky, Vyrobme si 

Významní rodáci a rodáci z našej obce (Alf) 

Báseň, Skupiny, Výber odpovede 

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť v obci 

Kedy voláme, Koho voláme, Pojmová mapa, Vlastné 
poznámky, Voláme na linky 150, 155, 158, Vyrobme si 

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť v obci (Alf) 

Báseň, Viac odpovedí, Výber odpovede 

Voľný čas trávime v obci a jej okolí 

Kde trávime voľný čas, Kultúrna alebo prírodná pamiatka, 
Pojmová mapa, Vlastné poznámky, Vyrobme si 

Voľný čas trávime v obci a jej okolí (Alf) 

Báseň, Skupiny, Tajnička 

Naša obec  

Krajské mestá, Mestá, Pojmová mapa, 
Spoločenská hra, Vyrobme si 

Naša obec (Alf) 

Hádaj slovo, Pexeso 

Chránime svoju obec a okolie  

Chránime okolie obce, Pojmová mapa, Triedenie odpadu 
a recyklácia, Triedime odpad, Vlastné poznámky, Vyrobme si 

Chránime svoju obec a okolie  

Dvojice, Hádaj slovo, Výber odpovede 

Historické pamiatky a významné udalosti v obci  

Historické pamiatky Slovenska, Pojmová mapa, Remeslá, 
UNESCO, Vlastné poznámky, Vyrobme si 

Historické pamiatky a významné udalosti v obci (Alf) 

Báseň, Hádaj slovo, Pexeso, Priradenie, Priradenie remesla 
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Povesti, básne a piesne z obce a jej okolia  

Pojmová mapa, Povesť o Trenčianskom hrade, 
Vlastné poznámky, Vyrobme si 

Povesti, básne a piesne z obce a jej okolia (Alf) 

Báseň, Hádaj slovo, Pexeso, Puzzle 

Časová priamka 

Pojmová mapa, Vlastné poznámky Pojmová 
mapa, Vlastné poznámky 

Časová priamka (Alf) 

Báseň, Zoradenie názvov mesiacov, Zoradenie udalostí 

Slovensko na mape 

Farby na mape, Krajské mestá, Mapy, Pojmová 
mapa, Vlastné poznámky, Vyrobme si 

Slovensko na mape (Alf) 

Báseň, Hádaj slovo, Pexeso, Skupiny, Slabiky - pexeso 

Nížiny na mape Slovenska  

Nížiny Slovenska, Pojmová mapa, Ukáž na mape, 
Vlastné poznámky, Využitie nížin, Vyrobme si 

Nížiny na mape Slovenska  

Báseň, Hádaj slovo, Výber odpovede 

Vodstvo na mape Slovenska  

Pojmová mapa, Rieky Slovenska, Ukáž na mape, 
Vlastné poznámky, Využitie riek, Vyrobme si 

Vodstvo na mape Slovenska (Alf) 

Báseň, Hádaj slovo, Priradenie, Výber odpovede, Zoradenie 

Hurá na prázdniny!  

Pojmová mapa, Vyrobme si 

Hurá na prázdniny! (Alf) 

Tajnička 

Spomienka na našich blízkych  

Halloween, Pojmová mapa, Vlastné 
poznámky 

Spomienka na našich blízkych (Alf) 

Puzzle 

Vianočné sviatky, Nový rok a tradície  

Pojmová mapa, Vianočné jedlá vo svete, 
Vlastné poznámky, Vyrobme si 

Vianočné sviatky, Nový rok a tradície (Alf) 

Pexeso, jedlá, Pexeso, sviatky, Výber odpovede 

Veľkonočné sviatky a tradície  

Veľkonočné jedlá vo svete, Veľkonočný týždeň 
a tradície, Vlastné poznámky, Vyrobme si 

Veľkonočné sviatky a tradície (Alf) 

Dvojice, Tajnička, Zoraď veľkonočné dni, Zoraď veľkonočné predmety 

Jar a premeny Jurkovej a Katkinej obce  

Ilustrácia, Jar v obciach, Pojmová mapa, 
Práce na poli, v záhrade a v sade 

Jar a premeny Jurkovej a Katkinej obce (Alf) 

Báseň, Puzzle, Tajnička 

Leto a premeny Jurkovej a Katkinej obce 

Ilustrácia, Letné aktivity, Letné pranostiky, 
Pojmová mapa 

Leto a premeny Jurkovej a Katkinej obce (Alf) 

Báseň, Pexeso 

Jeseň a premeny Jurkovej a Katkinej obce 

Ilustrácia, Počasie na jeseň v obci, Pojmová 
mapa, Práce na poli, v záhrade a v sade 

Jeseň a premeny Jurkovej a Katkinej obce (Alf) 

Báseň, Hádaj slovo, Pexeso 

Zima a premeny Jurkovej a Katkinej obce 

Ilustrácia, Pojmová mapa, Zimné 
pranostiky 

Zima a premeny Jurkovej a Katkinej obce (Alf) 

Báseň, Hádaj slovo, Pexeso 
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Téma: Vyrobme si plán, prezentácia Plán 

 

    

 

Prezentácia názorne ukazuje rozdiel medzi fotografiou krajiny  
a znázornením v pláne. 
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Téma: Slovensko na mape, prezentácia Farby na mape 

 

    

  

Prezentácia znázorňuje význam  
farieb na mape. 
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Poznám svoju obec – didaktická hra 

 
 

 

Hrací plán tejto spoločenskej hry si môže učiteľ vytlačiť a hru si zahrať 
so žiakmi počas fixácie, prípadne opakovania učiva. 
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Smerová ružica 

 

 

 

Smerovú ružicu môže učiteľ vytlačiť  
pre potreby každého žiaka. 
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Motivačná báseň 

 

 

Motivačné hádanky žiakom hravou formou  
približujú tému učiva. 
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Pexeso  

Hra Pexeso môže učiteľ použiť v motivačnej,  
expozičnej alebo fixačnej časti hodiny.  
Niektoré hry Pexeso majú aj slová v anglickom jazyku. 
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Strany na overenie vedomostí  

 

Strany na overenie vedomostí sú určené na orientačné zistenie úrovne 
zvládnutia vedomostí a zručností v danom polroku školského roka. 
Nejde o štandardizovaný test. K použitiu strán na overenie vedomostí 
je priložený aj metodický pokyn na prácu s nimi.  


