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príručka katolíckeho náboženstva  pre vekovú príručka katolíckeho náboženstva  pre vekovú 

kategóriu 3 kategóriu 3 ––
 

4 ročných detí materských škôl4 ročných detí materských škôl



ObsahObsah

Ročníkový cieľRočníkový cieľ

Ročníkový symbolRočníkový symbol

Kompetencie žiakaKompetencie žiaka



Ročníkový cieľRočníkový cieľ

Prežívať radosť zPrežívať radosť z toho, že som toho, že som 
milovaný.milovaný.



Ročníková téma: : 
V bezpečíV bezpečí

11. Boh Otec . Boh Otec 11 edukačných jednotiek11 edukačných jednotiek
Boh Otec stvoril svet, z lásky stvoril človeka, odpúšťa nám každú zradu, zachraňuje nás, 
požehnáva Abraháma, miluje Jozefa, vedie nás aj cez nebezpečenstvo, dáva nám zákon 
Lásky, pozerá sa na naše srdce, lásku k Bohu vyjadrujeme žalmami, Boh nás stále zahŕňa 
svojou láskou

2. Syn2. Syn
 

10 edukačných jednotiek10 edukačných jednotiek
Mária nás učí očakávať Pána Ježiša, Boh nám posiela svojho Syna,

 

Poklona pastierov, Ježiš
v dome svojho Otca, Moc Ježiša nad prírodou, Ježiš-

 

dobrý pastier, Posledná večera, Svätý
týždeň, Vzkriesenie Ježiša, Nedeľa –

 

oslava vzkriesenia

3. Duch Svätý 3. Duch Svätý 9 edukačných jednotiek9 edukačných jednotiek
Ježiš nám prisľubuje a posiela Tešiteľa, Duch Svätý prebýva v mojom srdci, Mária nás učí
prijímať Ducha lásky, Boží duch napĺňa moje srdce láskou, učí ma

 

milovať Boha a ľudí,
napĺňa moje srdce radosťou, učí ma robiť radosť iným, utvára z nás rodinu Božích detí, učí
nás oslavovať Nebeského Otca

--
 

Svätý Mikuláš Svätý Mikuláš (doplnková podtéma)(doplnková podtéma)

 

1 edukačná jednotka1 edukačná jednotka
Štedrosť a starostlivosť z príkladu Mikuláša 



Boh Otec –
 

milujúci Stvoriteľ 



Ježiš
 

–
 

ten, ktorý obnovuje dôveru 
medzi nami a Otcom

 - učí vďačnosti
 - učí láske

 - učí dôvere 

Ježiš –
 

ten, ktorý prichádza na svet



Duch Svätý –
 

tvorca spoločenstva                                            
radosti a lásky

Slávenie spoločenstva
nedeľa – oslava 

Ja v spoločenstve

budovanie vzťahov v spoločenstve    
detí, ľudí a s Bohom
moje slávenie nedele
prežívanie radosti a lásky



RoRočníkovýčníkový
 

symbol symbol --
 

domdom
vecná rovina: vecná rovina: ((čo symbol hovorí sám o sebečo symbol hovorí sám o sebe))
- dom je veľký, malý, je z

 

tehál, murovaný, drevený
subjektívna rovina: subjektívna rovina: (čo symbol hovorí mne, akú mám s ním 
skúsenosť)
-

 
dom ako miesto ochrany, bezpečia, starostlivosti, lásky.

objektívna rovina: (čo symbol hovorí nám)objektívna rovina: (čo symbol hovorí nám)
-- každý človek túži niekam patriť, mať svoje miesto vkaždý človek túži niekam patriť, mať svoje miesto v

 

rodine, svoj domov.rodine, svoj domov.
náboženská rovina: náboženská rovina: 
(čo symbol hovorí nám o skúsenosti Boha a človeka)(čo symbol hovorí nám o skúsenosti Boha a človeka)
-- v dome Otca je veľa príbytkov.v dome Otca je veľa príbytkov.



Kompetencie dieťaťaKompetencie dieťaťa
prejavuje vprejavuje v správaní vzťah ksprávaní vzťah k sebe asebe a inýminým
zaujíma sa o dianie v rodine a v materskej škole
nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom 
kontakty skontakty s druhýmidruhými
pomáha druhým s pomocou dospelého
nadväzuje anadväzuje a vedie dialóg avedie dialóg a rozhovor srozhovor s deťmi deťmi 
aa dospelýmidospelými
počúva aktívne myšlienky apočúva aktívne myšlienky a informácieinformácie
rieši jednoduché problémy srieši jednoduché problémy s pomocou učiteľapomocou učiteľa
porovnáva podobnosti aporovnáva podobnosti a rozdiely javov a osôbrozdiely javov a osôb
prejavuje zvedavosť aprejavuje zvedavosť a spontánny záujem spontánny záujem 
oo spoznávanie novéhospoznávanie nového
kladie otázky akladie otázky a hľadá odpovede, aby porozumelo hľadá odpovede, aby porozumelo 
obklopujúcemu svetuobklopujúcemu svetu



PramenePramene
V bezpečí, metodická príručka katolíckeho V bezpečí, metodická príručka katolíckeho 
náboženstva pre vek. kategóriu 3 náboženstva pre vek. kategóriu 3 –– 4 roč. detí 4 roč. detí 
materských škôl. materských škôl. KPKC, KPKC, n.on.o. 2009.. 2009.



Ďakujeme za pozornosťĎakujeme za pozornosť

Kolektív autorov:Kolektív autorov:

Marta DubovcováMarta Dubovcová
Beáta ChrenováBeáta Chrenová



POZVANIE K RASTUPOZVANIE K RASTU
 

metodická príručka katolíckeho náboženstva  pre vekovú metodická príručka katolíckeho náboženstva  pre vekovú 
kategóriu 4 kategóriu 4 ––

 
5 ročných detí materských škôl5 ročných detí materských škôl



ObsahObsah

Ročníkový cieľRočníkový cieľ

Ročníkový symbolRočníkový symbol

Kompetencie žiakaKompetencie žiaka



Ročníkový cieľRočníkový cieľ

V poslušnosti objaviť Božiu dobrotu.      V poslušnosti objaviť Božiu dobrotu.      



Boh Otec –
 

milujúci Stvoriteľ, 
ktorý sa s láskou sa stará 
o všetko, čo stvoril



Sväté písmo

biblický príbeh o stvorení
biblický príbeh o rajskej záhrade
biblický príbeh o Noemovi
biblický príbeh o Abbrahámovi
biblický príbeh o Samuelovi
biblický príbeh o zázračnom vylovení sekery
biblický príbeh o Jonášovi
biblický príbeh o zázračnom uzdravení chlapca
biblický príbeh o Elizeovi a Námanovi
biblický príbeh o Zvestovaní
biblický príbeh o zázračnom rybolove
biblický príbeh o vzkriesení Ježiša
biblický príbeh o zoslaní Ducha Svätého



Boh
 

Syn -
 

Vykupiteľ, spásonosný dar 
milujúceho Otca pre všetkých ľudí

 Ježiš –

 

ten, ktorý obnovuje dôveru

 medzi nami a Otcom

 
- učí láske

 
- učí milosrdenstvu

 
- učí dôvere

Ježiš –

 

Vykupiteľ, spásonosný dar milujúceho
Otca pre všetkých ľudí
/aby sme verili a dúfali v jeho zachraňujúcu lásku, 
aby sme s ním kráčali po jeho cestách, aby sme si 

navzájom pomáhali/



Boh Duch Svätý -
 

Posvätiteľ, 
láskyplný dar Otca pre tých, ktorý 
si oň prosia

Slávenie spoločenstva
nedeľa –

 
oslava vzkriesenia

Ja v spoločenstve
moje slávenie nedele



RoRočníkovýčníkový  symbol symbol --  stromstrom
vecná rovina: vecná rovina: ((čo symbol hovorí sám o sebečo symbol hovorí sám o sebe))
- strom 
môžeme pozorovať, jči je veľký alebo malý, či rastie v lese alebo v záhrade, či nám 
dáva ovocie alebo je listnatý...

subjektívna rovina: subjektívna rovina: ((čo symbol hovorí mnečo symbol hovorí mne, , akú mám s ním skúsenosťakú mám s ním skúsenosť))
- koruna stromu  ma ochraňuje pred horúčavou a páľavou slnka, na jar mi pripomína 
krásu nového života, v lete a jeseni mi dáva zo svojich darov ovocia

objektívna rovina: (čo symbol hovorí nám)objektívna rovina: (čo symbol hovorí nám)
-- strom je darom pre  všetkých, dáva nám zo svojich darov ovociastrom je darom pre  všetkých, dáva nám zo svojich darov ovocia
-- každý človek túži byť obdarovaný a túži byť darom pre iných    každý človek túži byť obdarovaný a túži byť darom pre iných    

náboženská rovina: (čo symbol hovorí nám o skúsenosti Boha a člonáboženská rovina: (čo symbol hovorí nám o skúsenosti Boha a človeka)veka)
-- Ježiš hovorí: „Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od sebaJežiš hovorí: „Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, tak ani vy, ak , tak ani vy, ak 
neostanete vo mne...neostanete vo mne...



Kompetencie dieťaťaKompetencie dieťaťa

primerane detskej skúsenosti rieši problém s pomocou dospelého

správa sa empaticky k svojmu okoliuspráva sa empaticky k svojmu okoliu

rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomiarozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia

aktívne počúva a komunikuje svoje názoryaktívne počúva a komunikuje svoje názory



PramenePramene

KPKC, KPKC, n.on.o.: .: PProjektrojekt novnovýchých učebných osnov učebných osnov 
predmetu náboženstvo/náboženská výchova pre predmetu náboženstvo/náboženská výchova pre 
materské školy. materské školy. Poprad: Slza, 2006.Poprad: Slza, 2006.



Ďakujeme za pozornosťĎakujeme za pozornosť

Kristína HKristína Hüüblováblová



ZA SVETLOMZA SVETLOM
 

metodická príručka katolíckeho náboženstva  pre vekovú metodická príručka katolíckeho náboženstva  pre vekovú 
kategóriu 5 kategóriu 5 ––

 
6 ročných detí materských škôl6 ročných detí materských škôl



ObsahObsah

Ročníkový cieľRočníkový cieľ

Ročníkový symbolRočníkový symbol

Kompetencie žiakaKompetencie žiaka



Ročníkový cieľRočníkový cieľ

Dôverovať Bohu, ktorý ma miluje. Dôverovať Bohu, ktorý ma miluje. 



Ročníková téma: : 
Za svetlomZa svetlom

11. Boh Otec . Boh Otec 12 edukačných jednotiek12 edukačných jednotiek
Boh mi zveril nebo i

 
zem,  Čo je najväčším Božím dielom,  Prví ľudia, 

Boh vedie Noeho,  Boh daruje Abrahámovi syna, Očakávanie dieťaťa,  
Boh vedie Jozefa, Izraeliti dôverujú Bohu, Boh vypočuje tých, ktorí 
k

 
nemu volajú, Boh mi dôveruje a

 
povoláva ma, Boh nás požehnáva, 

Boh uzdravuje

2. Syn2. Syn
 

10 edukačných jednotiek10 edukačných jednotiek
Očakávanie prisľúbeného Mesiáša,  Mikuláš,  Boh hľadá mamu pre 
svojho Syna, Ježišovo narodenie ako dar,  Simeon a

 
Anna, Ježiš má 

rád všetky deti,  Utíšenie búrky,   Ježiš -
 

dobrý pastier, Večera so 
Spasiteľom, Ježišova krížová cesta, Vzkriesenie Ježiša –

 
Ježiš žije

3. Duch Svätý 3. Duch Svätý 10 edukačných jednotiek10 edukačných jednotiek
Ježiš nám posiela Ducha Tešiteľa, Boží Duch nás napĺňa radosťou,

 oslobodzuje nás od strachu, učí nás dôverovať Bohu, učí nás 
dôverovať ľuďom, Duch Svätý je naším Tešiteľom, Boží Duch nás 
napĺňa odvahou, Boží Duch nás napĺňa silou a rozvíja  v nás pravé 
túžby, Boží Duch očisťuje naše srdce



Boh Otec –
 

milujúci Stvoriteľ, 
ktorý sa s láskou sa stará 
o všetko, čo stvoril



Boh
 

Syn -
 

Záchranca ľudí
 

Ježiš –

 ten, ktorý obnovuje dôveru

 
medzi nami a Otcom

 
- učí láske

 
- učí milosrdenstvu

 
- učí dôvere

Ježiš –

 

dar milujúceho Otca pre všetkých ľudí
/aby sme verili a dúfali v jeho zachraňujúcu lásku, 
aby sme s ním kráčali po jeho cestách, aby sme si 

navzájom pomáhali/



Duch Svätý –
 

tvorca spoločenstva                                            
radosti a lásky

Slávenie spoločenstva
nedeľa – oslava 

Ja v spoločenstve

budovanie vzťahov v spoločenstve    
detí, ľudí a s Bohom
moje slávenie nedele
prežívanie radosti a lásky



RoRočníkovýčníkový
 

symbol symbol --
 

slnkoslnko

vecná rovina: vecná rovina: ((čo symbol hovorí sám o sebečo symbol hovorí sám o sebe))
-- Slnko je svetloSlnko je svetlo

subjektívna rovina: subjektívna rovina: (čo symbol hovorí mne, akú mám s ním 
skúsenosťskúsenosť))
-- Slnko ako symbol radostiSlnko ako symbol radosti

objektívna rovina: (čo symbol hovorí nám)objektívna rovina: (čo symbol hovorí nám)
-- Slnko ako symbol spoločenstvaSlnko ako symbol spoločenstva

náboženská rovina: náboženská rovina: 
(čo symbol hovorí nám o skúsenosti Boha a človeka)(čo symbol hovorí nám o skúsenosti Boha a človeka)
-- Ježiš ako slnko, ku ktorému smerujemeJežiš ako slnko, ku ktorému smerujeme



Kompetencie dieťaťaKompetencie dieťaťa
používa osvojené spôsoby pohybových činností používa osvojené spôsoby pohybových činností 
vv nových, problémových situáciáchnových, problémových situáciách

prejavuje grafomotorickú gramotnosť
sa presadzuje s ohľadom na seba aj druhých 
nadväzuje
spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými 
a udržiava s nimi harmonické vzťahy
rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne
odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje, vyslovuje 
jednoduché úsudky 
aplikuje v hre, v rôznych aktivitách a situáciách 
získané poznatky a skúsenosti



PramenePramene
V bezpečí, metodická príručka katolíckeho V bezpečí, metodická príručka katolíckeho 
náboženstva pre vek. kategóriu 3 náboženstva pre vek. kategóriu 3 –– 4 roč. detí 4 roč. detí 
materských škôl. materských škôl. KPKC, KPKC, n.on.o. 2009.. 2009.



Ďakujeme za pozornosťĎakujeme za pozornosť

Kolektív autorov:Kolektív autorov:

DamiánaDamiána
 

Marcela Marcela BagínováBagínová, FDC, FDC
Mária Mária MacákováMacáková, FMA, FMA
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