
VZOR 
 

Plán duchovnej formácie v katolíckej materskej škole nad rámec predmetu NV 
Trieda:  A; veková kategória: 3 - 4 ročné deti 

 
Ročníková téma: V BEZPEČÍ                             Ročníkový cieľ: Prežívať radosť z toho, že som milovaný     Ročníkový symbol: DOM 
Názov školy: ................................................................................. 
Školský rok: .................................................................................. 

M. Kompetencie Ciele Stratégie Učebné zdroje a pomôcky 

 

Modliť sa spoločne s  deťmi 
a učiteľkou. 

Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 
Pestovať návyk pravidelnej modlitby. 

spoločná každodenná modlitba v rannom sedení, 
pred odpočinkom a pred a po každom jedle (po 
celý rok) 

sviečka, látka (obrus) 

Pomodliť sa krátko k Panne 
Márii. 

Poznať na obrázku Pannu Máriu. 
rozprávanie, maľovanie maľovanky ,,Mária - 
Matka Ježiša" 

maľovanka, pastelky, CD J. 
Zmožek 

Zapojiť sa do spevu 
duchovnej piesne. 

Spievať spolu s učiteľkou  detskú  
náboženskú pieseň.   

spev podľa CD ,,Deti Bohu a deťom," spievaná 
modlitba ,,Zdravas Mária" 

gitara, obrázok, CD ,,Deti Bohu a 
deťom" 

Pokloniť sa a prežehnať. 
Vedieť, kde je šk. kaplnka a na čo slúži, ako 
sa v nej správame. 

návšteva kaplnky, zaspievanie piesne Pánu 
Ježišovi 

gitara 

Nadviazať kontakt 
s kňazom. 

Zoznámiť sa so školským kaplánom a s 
kňazmi vo farnosti. 

stretnutie s kňazmi farnosti, rozhovor, spoločná 
modlitba, pieseň 

darčeky pre kňazov, gitara 

Hodnotenie a odporúčania: 
 
 
 
 

   

X. 

Modliť sa krátku modlitbu 
k anjelovi. 

Vedieť, že každý má od Pána Boha svojho 
anjela strážneho. 
Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 
 

vymaľovanie anjela, modlitba k anjelovi 
obrázok anjela, makety anjelov, 
pastelky 

Oboznámiť sa s modlitbou 
sv. ruženca. 

Oboznámiť sa s sv. ružencom, spoločne s 
učiteľkou urobiť ruženec z korálkov. 

maľovanie maľovanky, navliekanie korálkov 
ruženec, obrázky z maľovanky Sv. 
ruženec, pastelky, korálky 

Spievať modlitbu s 
pomocou učiteľky. 

Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 
S pomocou učiteľky spievať modlitbu.  

spev  s učiteľkou modlitby: ,,Zdravas Mária," 
vymaľovanie  maľovanky 

obrázok Panny Márie, hudobný 
nástroj, maľovanka, pastelky 

Hodnotenie a odporúčania: 
 
 
 

 
    



XI. 

Modliť sa v spoločne 
s učiteľkou. 

Pozorovať atmosféru sviatku Všetkých 
svätých a Pamiatky zosnulých. 

rozprávanie, modlitba s učiteľkou sviečka, obrus 

Pokloniť sa a prežehnať, 
správať sa ticho. 

Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 
Navštíviť spolu s deťmi a s učiteľkou 
školskú  kaplnku, miesto, kde sa modlíme a 
slúžia sa sv. omše. 

návšteva kaplnky, zaspievanie piesne Pánu 
Ježišovi 

  

Povedať jednoduchú 
prosbu. 

Vedieť pomenovať osoby, za ktorých sa 
spoločne modlíme. 

spoločná modlitba pred spánkom sviečka  

Správať sa primerane 
v spoločenstve. 

Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 
Modlitbou a spevom  sa aktívne zúčastniť 
sv. omše. 

sv. omša za  aktívnej účasti detí a rodičov MŠ a 
ostatných veriacich 

hudobné nástroje, obetné dary 

Spievať pre radosť. 
Spievať s učiteľkou detské náboženské 
piesne s prvkami dramatizácie 

spievanie, dramatické stvárnenie ,,Moje malé 
svetielko" 

hudobný nástroj, svetielko, CD 
Deti ,,Bohu a deťom " 

Hodnotenie a odporúčania: 
 
 
 
 
 

   

XII. 

Nadviazať kontakt, 
poďakovať. 

Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 
Vypočuť si príbeh o  sv. Mikulášovi. 
Predniesť a zaspievať Mikulášovi v MŠ. 

počúvanie príbehu o sv. Mikulášovi, rozhovor 
podľa obrázkov, návšteva Mikuláša v MŠ 

kniha Sv. Mikuláš, ilustrácie, 
pracovné listy, pastelky, balíčky 

Modliť sa spoločne s deťmi 
a učiteľkou. 

Pozorovať požehnanie adventných vencov. požehnanie adventných vencov adventné vence 

Prejavovať radosť. 
Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 
Prejavovať radosť z očakávania. 

Vianočná besiedka - spev, recitácia, spoločné 
posedenie s rodičmi 

pomôcky na besiedku, hudba, 
vianočný stromček, prostredia 
triedy 

Prejavovať lásku. 
Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 
Pozorovať a prežívať prípravu na vianočné 
sviatky. 

duchovné a iné aktivity v rámci školy i farnosti   

Spievať vianočné koledy. 
Spievať s pomocou učiteľky a s deťmi  
vianočné koledy. 

nácvik vianočných kolied (Jak si krásne Jezuliatko, 
Búvaj dieťa...). 

CD vianočné koledy, hudobný 
nástroj, prostredie triedy a 
vianočná atmosféra  

Hodnotenie a odporúčania: 
 
 
 
 
 
 

   



I. 

Sústrediť sa. 
Vnímať a prežívať krátku dramatickú 
scénku. 

sledovanie  predstavenia ,,Traja králi v 
Betleheme." 

  

Poznať Svätú rodinu. 
Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 
Poznať   a vedieť vymenovať členov Svätej 
rodiny. 

rozprávanie, skladanie obrazu, maľovanie 
maľovanky 

maľovanka, pastelky, obraz 
Svätej rodiny 

Modliť sa spoločne s deťmi. 
Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 
Zapojiť sa do modlitby. 

modlitba so staršími deťmi v školskej kaplnke, 
spev 

hud. nástroj, prostredie kaplnky 

Hodnotenie a odporúčania: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

II. 

Schopnosť pomáhať. 
Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 
Vedieť, že Ježiš je pre nás Svetlom. 

rozprávanie, spev piesne: ,,Moje malé svetielko" sviečka, obraz, hudobný nástroj 

Rozlišovať dobro a zlo. 
Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 
Rozlišovať dobré a zlé skutky. 

sledovanie divad. predstavenia , rozhovor, 
rozprávanie 

prostredie JMC ,technické 
vybavenie,    obrázkový materiál 

Prejavovať vlastnú aktivitu. 
Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 
Pozorovať a vnímať pôstne obdobie, 
zapojiť sa do aktivity s pomocou učiteľky. 

rozhovor, plnenie úlohy v skutkovníku pracovné listy - skutkovník 

Hodnotenie a odporúčania: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



III. 

Komunikovať osvojené 
poznatky. 

Spoznávať Krížovú cestu, jednoducho 
opísať dej s pomocou učiteľky. 

rozprávanie podľa obrázkov, maľovania 
maľovanky Krížová cesta 

obrázky krížovej cesty, pastelky, 
maľovanka 

Modliť sa Krížovú cestu 
spoločne s dospelým. 

Počúvať modlitbu krížovej cesty. 
modlitba Krížovej cesty v škol. kaplnke spoločne s 
rodičmi 

prostredie škol. kaplnky s 
obrazmi Krížovej cesty 

Schopnosť pomáhať. 
Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 
Sledovať krátku dramatickú scénku. 

návšteva predstavenia v C triede,                              
dramatizácia: ,,Veronika podáva Pánu Ježišovi 
ručník," rozprávanie 

  

Prejavovať vlastnú aktivitu. 
Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 
Voľne sa rozprávať s učiteľkou o sviatkoch 
Veľkej noci. 

rozprávanie, rozhovor 
obrázky, obrus, sviečka, hud. 
nástroj  

Hodnotenie a odporúčania: 
 
 
 
 
 
 
 

   

IV. 

Prejavovať vlastnú aktivitu. 
Pozorovať a prežívať prípravu  a slávenie 
Veľkonočných sviatkov vo farnosti. 

poklona pri Božom hrobe v kostole   

Prejavovať radosť. 
Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 
Vedieť, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych a 
zanechal nám radosť. 

rozprávanie podľa obrázkov, počúvanie  udalosti 
zmŕtvychvstania z biblie, maľovanie maľovanky 

biblia, maľovanka, pastelky, 
biblické obrazy 

Modliť sa  s učiteľkou. 
Vedieť kto je pápež, biskup a poznať našich 
kňazov. 

rozprávanie, triedenie obrázkov, kreslenie 
obrázku pre našich kňazov 

pracovný a výtvarný materiál, 
obrázky 

Prejaviť radosť spevom. 
Spievať a rytmizovať s radosťou a 
primerane  charakteru duchovnej piesni.  

nácvik piesne ,,On vstal z mŕtvych" 
hudobný nástroj, obraz, rytmické 
nástroje 

Prejavovať radosť zo 
spoločného slávenia sv. 
omše. 

Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 
Modlitbou a spevom sa aktívne zúčastniť 
sv. omše. 

sv. omša za  aktívnej účasti detí a rodičov MŠ a 
ostatných veriacich 

hudobné nástroje, obetné dary 

Hodnotenie a odporúčania: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



V. 

Modliť sa k Panne Márii.                         
Prejavovať lásku. 

Vedieť, že Matka Božia i našou Matkou. 
Vyjadriť lásku k svojej i nebeskej Matke. 
Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 

maľovanie srdiečok pre mamu i Matku Božiu, 
besiedka ku Dňu matiek 

obrázok Matky Božej, gitara, 
pomôcky na besiedku, darčeky 
pre mamičky, srdiečko, pastelky 

Aktívne počúvať. 
Počúvanie úryvkov z detskej biblie. 
Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 

počúvanie, rozprávanie, prezeranie detskej biblie biblia, obrázky, hudobný nástroj 

Prejavovať lásku. 
Uplatňovať prejavy lásky k blízkym. 
Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 

rozprávanie, aktivita: ,,Za ruky," spev a 
dramatizácia piesne: ,,My sme tu všetci", darček 
pre kamaráta..... 

srdce, obrázky, hudobný nástroj 

Hodnotenie a odporúčania: 
 
 
 
 
 
 

   

VI. 

Modliť sa za trpiace, 
chudobné a opustené det. 

Vedieť, že Ježiš je láska, ktorá miluje všetky 
deti. 
Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 

Oslava Dňa detí, zbierka hračiek a sladkostí pre 
chudobné a opustené deti 

krabica na darčeky, obrázky, 
plagáty 

Prejavovať lásku. 
Zhotoviť darčeky pre predškolákov 
zaspievať pieseň na rozlúčku 

rozlúčka s predškolákmi 
výtvarný a pracovný materiál, 
gitara 

Modliť sa v spoločenstve 
veriacich. 

Prežívať radosť z toho, že som milovaný. 
Zúčastniť sa sv. omše a zapojiť sa spevom. 

účasť na sv. omši ku koncu  školského roka 
spoločne so ZŠ a rodičmi 

  

Hodnotenie a odporúčania: 
 
 
 
 
 
 

   

 
Spracoval: ............................................................. 
Dňa: ...................................................................... 
 
Schválil: ................................................................ 
Dňa: ......................................................................  
 
Na konci roka zhodnotil: ...................................... 
Dňa: ...................................................................... 


