Deti bez mentálneho postihnutia sa musia naučiť:

3 Živočíchy 
Výkonové štandardy 

Obsahové štandardy 

Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. 
Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov. 
Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu. 
Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život rôzne druhy potravy. 
Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich. 
Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy. 
Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov. 
Učiteľka vedie deti k pozorovaniu a porovnávaniu rôznych živočíchov podľa vonkajších znakov ich tiel, podľa rôznych spôsobov ich pohybu v prostredí, podľa rôzneho spôsobu získavania potravy a k porovnávaniu podmienok, v ktorých rôzne živočíchy žijú. 
Pri pozorovaní živočíchov sa zameriava na tie, ktoré sa nachádzajú v blízkom okolí (napr. na školskom dvore) alebo na tie, s ktorými majú deti skúsenosti (rôzne druhy hmyzu, živočíchy chované pre úžitok), resp. sú v blízkom okolí pozorovateľné. 
Učiteľka vedie deti k spoznávaniu spôsobu života vybraných druhov živočíchov (napr. mačka, dážďovka, motýľ). 


Mentálne postihnuté deti sa musia naučiť:
3 Živočíchy 
Špecifické ciele vzdelávania 
Obsah vzdelávania 
Dieťa s ľahkým stupňom MP je schopné v závislosti od stupňa a charakteru postihnutia: 
– poznať niektoré životné prejavy živočíchov bez/s pomocou, 
– poznať a určiť niektoré živočíchy chované pre úžitok, 
– poznať úžitok niektorých živočíchov, 
– poznať, rozlíšiť a určiť niektoré voľne žijúce živočíchy. 

Dieťa so stredným stupňom MP je schopné v závislosti od stupňa a charakteru 
postihnutia: 
– poznať niektoré životné prejavy živočíchov s pomocou, 
– poznať a určiť niektoré živočíchy chované pre úžitok, 
– poznať úžitok niektorých živočíchov s pomocou, 
– poznať, rozlíšiť a určiť niektoré voľne žijúce živočíchy s pomocou. 

Dieťa s ťažkým stupňom MP je schopné v závislosti od stupňa a charakteru postihnutia:

 – priradiť niektoré životné prejavy                    vybraných živočíchov s pomocou, 
– spoznať niektoré živočíchy chované pre úžitok s pomocou, 
– priradiť k vybraným živočíchom jeden úžitok s pomocou, 
– spoznať niektoré voľne žijúce živočíchy s pomocou .
Živočíchy žijúce v blízkom okolí. 
Živočíchy chované pre úžitok a starostlivosť o ne. 
Voľne žijúce živočíchy. 
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