
 
 

Materská škola Nábrežie Rimavy 447 Hnúšťa 

                           Športový krúžok 2019/2020 

 

                                                  

Zodpovedný vedúci: Bc. Ivan Maťko 

  Asistent                              Bc. Eva Pavlovová 

 Charakteristika - zameranie krúžku  

Športová príprava je zameraná na 

vytváranie pozitívneho vzťahu k 

pohybovým aktivitám a športovaniu, 

získavaniu základných pohybových 

zručností. Činnosť športovej prípravy 

podporuje morálny a emocionálny vývin a 

prehlbuje u detí postoj k zdravému 

životnému štýlu, vštepuje im zdravú 

súťaživosť, formuje správanie sa v 

kolektíve. 

Cieľ a čiastkové ciele  

- Podnecovať deti k záujmu o pohyb a šport a tým spojený zdravý životný 

štýl. 

- Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a 

schopnosti. 

- Ovládať základné lokomočné pohyby. 

- Dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných. 

- Zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám. 

Prínos krúžku  

Deti získajú pohybové schopnosti prostredníctvom športových činností. 

 Miesto krúžkovej činnosti  
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Materská škola, priestor telocvične v interiéri materskej 

školy. V prípade priaznivého počasie v jarnom, jesennom a zimnom období 

bude športová príprava prebiehať v exteriéri – v školskej záhrade, na dopravnom 

ihrisku, na futbalovom ihrisku, v prírode. Športová príprava bude realizovaná 

popoludní s dodržaním zásad psychohygieny. 

Cieľová skupina 

 Deti, ktoré navštevujú materskú školu, od 4 – 6 rokov –( deti musia mať 

športové oblečenie a vhodnú obuv). 

Harmonogram realizácie športového krúžku 

Športový krúžok prebieha od mesiaca október do mesiaca  jún, popoludní 1x do 

týždňa vo štvrtok od 14:45 – 15:30. V čase prázdnin sa športový krúžok 

nevykonáva. Počet detí v skupine sa určí po dohode s vedením materskej školy. 

Športový krúžok bude realizovaný na základe vopred vypracovaného plánu 

športovej prípravy, ktorý bude prispôsobený ročným obdobiam, aktuálnym 

sviatkom, či rôznym príležitostiam. 

Prezentácia - evalvačné nástroje hodnotenia kvality realizácie športového 

krúžku. 

Svoje úspechy a výkony budeme prezentovať  formou uverejňovania na našej 

web stránke www.msnrrimavienka.sk. Dôležité budú i rozhovory s rodičmi o 

spokojnosti s činnosťou športového krúžku. 

Financovanie krúžkovej činnosti  

Športový krúžok je financovaný  z poplatku rodičov prihlásených detí - 2€ 

mesačne. Finančné prostriedky sa poskytujú na účel športovej prípravy - 

materiál, náradie, pomôcky na cvičenie, 

cestovné, vstupné... 
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Časovo-tematický plán športového krúžku 

2019/2020 

 

Október: 

1. Úvodná hodina poučenie o BOZP pri všetkých aktivitách na krúžku. Rozcvičenie, 

rozohriatie. Nácvik koordinačných cvičení. 

2. Rozohriatie rušnou časťou. „Kop sem, kop tam“ – dodržiavať pravidlá, kopať do lopty 

z rôznej vzdialenosti, prihrávky z miesta, triafať loptu do brány, minifutbal v ŠZ. 

November: 

1. Rozcvičenie, súťaživé hry s loptou cez prekážkovú dráhu 

2. Rozcvičenie, „minibasketbal“ – driblovanie s loptou, hádzanie na kôš 

3. Rozohriatie, loptové hry – prihrávky v pohybe 

4. Rozcvičenie, „ Minihádzaná“ – dodržiavať pravidlá, zamerať sa na koordináciu, 

pozornosť, orientáciu v priestore, presné prihrávky, hádzanie minilopty do brány. 

December: 

1. Rozcvičenie, lopárovanie, sánkovanie v ŠZ, beh do kopca 

2. „Snehová guľa“ – súťaž, kto vygúľa najväčšiu guľu, spolupráca vo dvojiciach 

3. Korčuľovanie na ľade, šmýkanie sa na ľade, minihokej na ľadovej ploche 

Január: 

1. Rozohriatie, cviky na rebrinách, lavičkách, švédskej debne, prekážková dráha 

v telocvični 

2. Rozcvičenie, cviky na žinenke – kotúľ vpred, kotúľ vzad, cviky s kruhmi, podliezanie, 

preliezanie 

3. Rozcvičenie, „Kto najďalej doskočí“ – skoky z miesta, skoky z diaľky, skoky 

s rozbehom v telocvični 

Február: 

1.  Rozcvičenie, „Minigolf“ – v telocvični, triafanie loptičky cez prekážky 

2.  Rozcvičenie, „Balónový floorball“ – dostať balóny do bránky, zdokonaľovať 

priestorovú orientáciu 

3.  Rozcvičenie rušnou časťou, gymnastika, podávanie fit lopty nohami v ľahu, rukami 

ponad hlavu, popod nohy 

4. Rozcvičenie, skok vo vreci v telocvični, na ŠZ, súťaže vo dvojiciach 
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Marec: 

1. Rozcvičenie, bežecká abeceda, súťaživé hry v behu na školskom dvore 

2. Rozcvičenie, „Minifutbal“ na umelom trávniku na štadióne 

3. Rozcvičenie, „Minivybýjaná“ – beh s loptou, trafiť do cieľa 

4. Turistika v prírode, prekonávať náročnejší terén 

Apríl: 

1. Rozcvičenie, hádzanie kriketovou loptou, súťaž „Kto najďalej dohodí“ 

2. Rozcvičenie, základy floorballu, dodržiavať pravidlá, práca v skupine, spolupráca so 

základnou školou NR 

3. Rozcvičenie, skok do piesku, skok do diaľky – z miesta aj z rozbehu 

Máj: 

1. Rozcvičenie rušnou časťou, „Hry s vodou“ – balónovú loptu umiestniť do brány 

striekacími pištoľami, spolupracovať 

2. Rozcvičenie, „Balónové bomby“ – triafať balóny naplnené vodou do koša, do 

vedierka, do nádob – súťaženie 

3. Rozcvičenie, „Malí gladiátori“ – prekážková trať, beh po blate, prekonávať prekážky 

4. Turistická vychádzka – beh do kopca, z kopca, skok cez prekážky 

Jún: 

1. Rozcvičenie, preťahovanie sa s lanom, preťahovanie prsných svalov 

2. Návšteva kúpaliska – vodné športy, šmýkanie sa na šmýkačke, loptové hry 

3. Návšteva kúpaliska – kurz plávania, potápanie, „Hľadanie stratenej mince“ 

4. Rozlúčka – turistická vychádzka + voľný výber aktivít podľa detí 

 

 

V Hnúšti, dňa:  25.9.2019                   

Vypracovali: Bc. Ivan Maťko                                            .......................................................... 

 

                      Bc. Eva Pavlovová                                       .......................................................... 

 

Schválil:  PaedDr. Beata Tokárová                                     .......................................................... 
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