
Požiadavky na štátnu skúšku z predmetu  

PREDŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA 

(dvojročný magisterský študijný program jednoodborovej pedagogiky) 

 

 

1. Vznik a vývin predškolských zariadení v západnej Európe a na našom území.  

2. Komenského koncepcia predškolskej výchovy. 

3. Detská hra. Teórie detskej hry, klasifikácie hier, hra ako prostriedok učenia sa detí 

predškolského veku. 

4. Úlohy učiteľa pri detskej hre, usmerňovanie detskej hry. 

5. Spolupráca školy a rodiny v období predškolského veku. 

6. Vývin reči dieťaťa predškolského veku- teórie vývinu reči, ciele a obsah rozvíjania reči 

detí v MŠ, jazyk a reč, úlohy učiteľa MŠ v procese rozvíjania reči detí v MŠ, metódy 

a formy rozvíjania reči detí. 

7. Sociálno-emocionálny, perceptuálno-motorický a kognitívny vývin osobnosti dieťaťa 

predškolského veku.  

8. Výtvarný prejav detí predškolského veku- teórie výtvarného prejavu detí, vývin detskej 

kresby (diagnostikovanie v predmete Pedagogická diagnostika dieťaťa predškolského 

veku).  

9. Pripravenosť dieťaťa na školu/školská zrelosť (Metódy diagnostikovania v predmete 

Pedagogická diagnostika dieťaťa predškolského veku).  

10. Štátny vzdelávací program a Školský vzdelávací program. 

11. Integrácia a inklúzia v MŠ  (v súvislosti so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0- 

predprimárne vzdelávanie).  

12. Problémové správanie detí predškolského veku.   
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