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Správa z realizácie II. ročníka   

„Dňa materských škôl na Slovensku“ 

Deň materských škôl sme realizovali v termíne od 5.10.2016 a ukončili ho 4.11.2016 

v rôznych aktivitách, ktoré vychádzali zo Štátneho vzdelávacieho programu, doplnené 

o aktivity naplánované podľa Plánu Aktivít a prezentáciou  materskej školy krúžkom HMZ – 

Červenáčik. 

Tieto aktivity boli splnené nasledovne: 

Vlastné aktivity smerom : 

1. k deťom: Adamko a jeho noví kamaráti, Červené jabĺčko, Stomatohygiena, 

Rozprávkový šarkan, Kunsthalle – premietanie najnovších animovaných rozprávok, 

Ako Mesiac putoval k Slnku na návštevu – mobilné planetárium, Pitný režim, Želkova 

škôlka, Čím budem keď vyrastiem?, Nové učebné pomôcky a hračky 

2. k učiteľkám: Skrášľovanie priestorov MŠ a novej telocvične Macko Pu, vytvorenie 

symbolov tried,  tapetovanie sklenených tabúľ v umyvárkach, IMZ – Čaro jesene a jej 

farby, V sade a záhrade, Zdravie a bezpečnosť na ceste, vytvorenie panelu k projektu 

Adamko hravo zdravo – 12  Adamkociek zdravia 

3. k verejnosti: Rozprávkový šarkan, Darček pre babku a dedka, Tvorivé dielne pre 

rodičov a detí - Jeseň pani bohatá „Urobíme si tekvičku“, Slávnostné otvorenie 

interiérového ihriska Macko Pu. 

Aktivity pre: 

 vlastnú materskú školu 

 mestská/obecná: Darček pre babku a dedka – určená pre klub seniorov v MČ Sídliska 

Ťahanovce 

Iné aktivity:  

 výstava detských prác v galérií v priestoroch MŠ ,,Darček“ 

 prezentácia činnosti detí z krúžku HMZ ,,Červenáčik“ - Odšťavovanie a sušenie 

ovocia 

 

 

 



I. Vlastné aktivity smerom k deťom 

 

Aktivita č.1 - ČERVENÉ  JABĹČKO /12.9.2016/ 

 

Cieľ aktivity 

 

 

V priestoroch MŠ poskytnúť všetkým deťom ukážku o zdravom 

stravovaní a zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu. Posilňovať 

u detí návyk denne konzumovať ovocie, zeleninu a eliminovať 

závislosť od sladkostí. Zdôrazniť, že súčasťou každého jedla by mal 

byť kúsok ovocia či zeleniny. 

V úvode všetky deti z jednotlivých tried privítala vedúca školskej jedálne Ing. Margita 

Fülekyová. Pútavo porozprávala deťom o ovocí a zelenine, ktorú je nevyhnutné konzumovať, 

pretože obsahuje veľa vitamínov, ktoré musíme prijímať do nášho tela aby sme neboli chorí 

a aby sme mohli aj naďalej navštevovať našu  materskú školu. Pomocou učebných pomôcok, 

kníh, obrázkov a ovocím, či zeleninou porozprávala deťom o tom, ako im tety kuchárky 

každý deň pripravujú chutné nátierky a šaláty. Predstavila deťom aj nové taniere, ktoré pre ne 

zakúpila naša pani riaditeľka Mgr. Strukanová Iveta. 

V závere si všetky deti zaspievali pesničku „Červené jabĺčko“ a „Šošovička, hrášok, 

fazuľka“. Pani vedúca ukážku ukončila pochvalou deti a povzbudila ich k tomu, aby počas 

pobytu v škole zjedli všetko, čo im tety kuchárky pripravia. Deti boli počas aktivity spontánne 

a ukážka ich zaujala. 

viď. obr. č. 1 - 4 

 

Aktivita č.2 – ADAMKO A JEHO NOVÍ KAMARÁTI /14.9.2016/ 

 

Cieľ aktivity 

 

 

Počas pobytu vonku deťom poskytnúť ukážku jednotlivých 

pohybových aktivít. Utvárať u detí pozitívny vzťah k pohybovým 

aktivitám, prejavovať radosť z pohybovo-športových aktivít.   

Vyskúšať si pripravené stanovištia s telovýchovným náčiním 

a náradím.  

Počas pobytu vonku sa deti zúčastnili aktivity pod názvom „Adamko a jeho noví 

kamaráti“, ktorá sa uskutočnila na školskom dvore. V úvode deti privítali p. uč. Kandráčová  

a Weissová. Previedli spoločne so všetkými deťmi krátku rozcvičku na známe riekanky. 

Predstavili deťom jednotlivé stanovištia a zároveň im popísali, čo budú na jednotlivých 

stanovištiach robiť.  

Stanovištia:  

 chôdza po lane, 

 beh cez prekážky, 

 skok vo vreci 

 výkop na bránku, 

 hry s padákom, 

 hod na cieľ, 



 lezenie tunelom. 

Deti si vyskúšali pripravené stanovištia s telovýchovným náčiním a náradím. Deti boli 

spontánne a aktivita sa im veľmi páčila a zaujala ich. Aktivitu p. uč. Kandráčová  a Weissová 

ukončili pochvalou a povzbudením detí. 

viď. obr. č. 2 

 

Aktivita č.3 – STOMATOHYGIENA /23.9.2016/ 

Cieľ aktivity 

 

 

Prostredníctvom vzdelávacej aktivity s názvom 

„STOMATOHYGIENA“  v priestoroch materskej školy poskytnúť 

deťom informácie o ústnej dutine. Zamerať sa na problematiku 

ústneho zdravia, ktorej je venovaný aj mesiac september – 

(Európsky deň ústneho zdravia - 12.9.). 

V priestoroch  materskej školy sa v tento deň uskutočnila vzdelávacia aktivita pod 

názvom „STOMATOHYGIENA“ pre deti z I. triedy (5-6 roč.). Pani doktorka z Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva – Odbor podpory zdravia RUVZ Košice poskytla deťom 

odbornú prednášku o podpore zdravia ústnej dutiny, venovala sa problematike ústneho 

zdravia, keďže tejto problematike je venovaný  aj mesiac september – (Európsky deň ústneho 

zdravia -12.9.). Pani doktorka zážitkovou formou a s využitím rôznych pomôcok (modely 

zubov, ústnej dutiny a DVD projekcie), predviedla nácvik správnej techniky čistenia zubov. 

Oboznámila deti aj s inými pomôckami, ktoré môžeme pri čistení zubov používať. V závere si 

spoločne pozreli krátku rozprávku o tom, prečo je dôležité si čistiť zuby a že naše zúbky sú 

pre nás veľmi dôležité. Pre deti táto pripravená aktivita slúžila ako prevencia v oblasti ústnej 

dutiny, ktorá je vysoko aktuálna už od najútlejšieho veku. Výchovno-vzdelávaciu aktivitu pre 

deti zabezpečilo riaditeľstvo školy, ktoré požiadalo v rámci spolupráce a ponuky Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva – Odbor podpory zdravia RUVZ Košice. 

Pani doktorka aktivitu ukončila pochvalou deti a povzbudila ich k tomu, aby si 

pravidelne čistili zuby, aspoň dvakrát za deň. Deti boli počas aktivity spontánne a ukážka ich 

zaujala. 

 viď obr. č. 3 

 

Aktivita č.4 – ROZPRÁVKOVÝ ŠARKAN /27.9.2016/ 

Cieľ aktivity 

 

 

Prostredníctvom aktivity „ROZPRÁVKOVÝ ŠARKAN“ 

pripraviť deťom veselé a zábavné dopoludnie plné prekvapení s 

farbami jesene. Zamerať sa na experimentovanie s vlastnosťami 

farieb a uplatňovať ich tvorivé variácie, kresliť, maľovať, plošne a 

priestorovo zobrazovať „ŠARKANA“ podľa vlastnej fantázie, 

využívať čarovnú fóliu a stromy v areáli materskej školy pre 

realizáciu detských výtvorov –šarkanov. 

Počas pobytu vonku sa deti zúčastnili aktivity pod názvom „Rozprávkový šarkan“, 

ktorá sa uskutočnila na školskom dvore. V úvode deti privítali p. uč. Rečová a Ondrejová. 

Previedli spoločne so všetkými deťmi krátku rozcvičku jemného svalstva rúk. Predstavili 

deťom postup práce a pomôcky, ktoré pri svojej práci využívali. Deti sa rozdelili podľa tried 



k vopred pripraveným pomôckam. Triedne p. uč. im ešte raz vysvetlili postup práce, deti si 

obliekli plášte a začali tvoriť. Deti experimentovali s vlastnosťami farieb a uplatňovali ich 

tvorivé variácie, kreslili, maľovali, plošne a priestorovo zobrazovali „ŠARKANA“ podľa 

vlastnej fantázie, využívali čarovnú fóliu v objekte našej MŠ – a stromy v areáli pre realizáciu 

svojich detských výtvorov –šarkanov. 

Počas aktivity triedne p. uč. deti povzbudzovali a pomáhali. Po ukončení činnosti sa 

všetky triedy znova nastúpili. P. uč. Rečová a Ondrejová s nimi previedli krátku reflexiu. Deti 

odchádzali do tried spokojné a usmiate. Deťom sa aktivita veľmi páčila a odniesli si na tento 

deň domov krásne spomienky.   

viď obr. č. 4  

 

Aktivita č.5 – KUNSTHALLE – PREMIETANIE NAJNOVŠÍCH ANIMOVANÝCH 

ROZPRÁVOK /11.10.2016/ 

 

Cieľ aktivity 

 

 

Prostredníctvom aktivity – exkurzie „KUNSTHALLE – 

PREMIETANIE NAJNOVŠÍCH ANIMOVANÝCH 

ROZPRÁVOK“ sprostredkovať deťom z I. triedy (5-6 ročné deti) 

tvorbu a projekciu vývoja filmovej kinematografie. 

 

V priestoroch Kunsthalle – Rumanova sa deti z I. triedy (5-6 ročné deti) zúčastnili 

exkurzie pod vedením p. uč. Weissovej a Cmorovej. Deti sa oboznámili s tvorbou a 

projekciou vývoja filmovej kinematografie. Prezreli si zároveň aj niekoľko animovaných 

rozprávok. Počas celého dopoludnia mali deti pripravený zábavný a pútavý program. Deťom 

sa exkurzia veľmi páčila, boli premietaním rozprávok zaujaté. 

viď obr. č. 5  

 

Aktivita č.6 - ČÍM BUDEM KEĎ VYRASTIEM?  /14.10.2016/ 

 

Cieľ aktivity 

 

Na školskom dvore poskytnúť deťom neobmedzenú možnosť riešiť 

a poznávať niektoré povolania dospelých. Poznať význam 

niektorých druhov povolaní. Poznať, triediť a priraďovať predmety 

k pracovným činnostiam. 

Dňa 14.10.2016 sa na školskom dvore materskej školy Budapeštianska 1, uskutočnila 

aktivita pod názvom „Čím budem, keď vyrastiem?“. Na aktivite „Čím budem, keď 

vyrastiem?“ sa zúčastnili všetky triedy, ktoré boli sprevádzané svojimi triednymi učiteľkami. 

V úvode p. uč. Durkáčová deti privítala na školskom dvore a na dnešnej aktivite, ktorá bola 

venovaná povolaniam, ktoré vykonávajú aj ich rodičia. Predstavila deťom jednotlivé 

stanovištia, ktoré deti spoločne so svojimi triednymi učiteľkami skúmali. Cieľom bolo 

spoznávať jednotlivé povolania a predmety, ktoré sú potrebné pri výkonne daného povolania. 

Oboznámili sa aj s tým ako sa tieto predmety volajú - náradie, nástroje a stroje.  

V závere sa všetky triedy opäť postavili na chodník, kde p. uč. Durkáčová vyhodnotila 

aktivitu a deťom za odmenu rozdala omaľovanky, ktoré si môžu ďalej rozmnožiť a upevňovať 



tak nadobudnuté vedomosti z dnešného dňa. Deti boli pochválené a povzbudené do ďalších 

činnosti. Deti prežili deň plný smiechu a radosti. Na tento deň im určite ostanú krásne 

spomienky. Aktivite všetci spolu zvolali 3x Hurá. 

viď obr. č. 6 

 

Aktivita č.7 - PITNÝ REŽIM /18.10.2016/ 

 

Cieľ aktivity 

 

 

V priestoroch MŠ poskytnúť všetkým deťom ukážku pod názvom 

„PITNÝ REŽIM“. Zrealizovať zábavné a náučné dopoludnie pre 

deti, ktoré budú poznávať podľa vzhľadu, vône, chuti niektoré druhy 

ovocia, posilňovať návyk denne konzumovať ovocie a zeleninu, 

vyrábať ovocnú šťavu a sušiť ovocie. Zdôrazniť význam pitnej vody 

pre zdravie človeka. 

V priestoroch MŠ p.uč. Saxová a Kandračová poskytli všetkým deťom ukážku pod 

názvom „PITNÝ REŽIM“. Zrealizovali pre deti zábavné a náučné dopoludnie, ktoré 

smerovalo k poznávaniu niektorých druhov ovocia podľa vzhľadu, vône, chuti a posilňovali u 

detí návyk denne konzumovať ovocie a zeleninu. Za pomoci maňušiek pred očami detí 

vyrábali ovocnú šťavu z pomarančov a sušili ovocie, ktoré deti neskôr aj ochutnali. Zdôraznili 

zároveň aj význam pitnej vody pre zdravie človeka. Deti si zároveň pochutnali aj ja čerstvo 

odšťavenej šťave z pomarančov. 

V závere p. uč. Saxová a Kandračová pochválili všetky deti za disciplínu a povzbudila 

ich k tomu, aby počas pobytu v škole pili aj čistú vodu. Deti boli počas aktivity spontánne 

a ukážka ich zaujala. 

viď obr. č. 7 

 

Aktivita č.8 - AKO MESIAC PUTOVAL K SLNKU NA NÁVŠTEVU – MOBILNÉ 

PLANETÁRIUM /24.10.2016/ 

 

Cieľ aktivity 

 

 

V priestoroch MŠ hravou a zábavnou formou popularizovať 

vzdelávanie v oblasti astronómie a prírodných vied. Oboznámiť deti 

pomocou rozprávky o tom, prečo Mesiac na oblohe mení svoj tvar, 

aké existujú na nebi súhvezdia a čo je to zverokruh v klasickom 

starovekom poňatí. 

V priestoroch MŠ sa dňa 24.10.2016 rozložilo MOBILNÉ PLANETÁRIUM - 1. na 

Slovensku. Hravou a zábavnou formou popularizovať vzdelávanie v oblasti astronómie a 

prírodných vied. Predstavili deťom rozprávku o tom, prečo Mesiac na oblohe mení svoj tvar, 

aké existujú na nebi súhvezdia a čo je to zverokruh v klasickom starovekom poňatí. 

Uskutočnili sférické premietanie vzdelávacích filmov, zábavných full-dome schow o 

hviezdach, vesmíre, ktoré prebiehalo v PLANETÁRNEJ KUPOLE – ktorú nám postavili 

priamo v priestoroch MŠ. Deti boli rozdelené do skupín podľa tried. Projekciu pre jednotlivé 

skupinky s interaktívnym výkladom realizovala lektorka. Deti vychádzali z mobilného 

planetária očarené a plné zážitkov s úsmevom na tvári. 

viď obr. č. 8 



 

Aktivita č. 9 - ŽELKOVA ŠKÔLKA /26.10.2016/ 

 

Cieľ aktivity 

 

 

V priestoroch MŠ poskytnúť deťom zábavné dopoludnie, ktorého 

cieľom bude poznávať zásady bezpečného cestovania. Rozlišovať, 

ktoré dopravné prostriedky sa pohybujú po ceste/vozovke. Vytvoriť 

deťom zábavné cestovanie, kde deti budú určovať ako sa volajú 

dopravné prostriedky, ktoré sa pohybujú po vode, vo vzduchu, na 

koľajniciach. 

Dňa 26.10.2016 sa v priestoroch materskej školy Budapeštianska 1, uskutočnila 

aktivita pod názvom „ŽELKOVA ŠKÔLKA“ Na aktivite „ŽELKOVA ŠKÔLKA“ sa 

vystriedali všetky triedy, ktoré boli sprevádzané svojimi triednymi učiteľkami. V úvode p. uč. 

Lajošová deti privítala v priestoroch MŠ a na dnešnej aktivite, ktorá bola venovaná 

bezpečnosti na ceste. Predstavila deťom rozprávku o tom, ako sa treba slušne správať na 

železnici, aby sa nám nič nestalo. Následne oboznámila deti s pripravenou križovatkou, 

jednotlivými značkami a dopravnými prostriedkami. Deti si vyskúšali, ako sa správať na 

vozovke, v blízkosti železnice a zajazdili si na odrážadlách.  

V závere p. uč. Lajošová vyhodnotila aktivitu a deťom za odmenu rozdala 

predkreslený vlak, ktorý si deti spoločne vyložili v triedach pomocou PET vrchnákov.  

viď obr. č. 9 

 

Aktivita č.10 - NOVÉ UČEBNÉ POMÔCKY A HRAČKY 

Cieľ aktivity 

 

Na spríjemnenie, skvalitnenie a zabezpečenie kvalitného výchovno-

vzdelávacieho procesu pani riaditeľka Mgr. Strukanová Iveta 

zakúpila nové učebné pomôcky a hračky do všetkých tried. 

viď obr. č. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Vlastné aktivity smerom k učiteľkám 

Aktivita č.11 – SKRÁŠĽOVANIE PRIESTOROV MŠ A NOVEJ TELOCVIČNE 

MACKO PU 

viď obr. č. 11 

 

Aktivita č.12 – VYTVORENIE SYMBOLOV TRIED  

viď obr. č. 12 

 

Aktivita č.13 -  TAPETOVANIE SKLENENÝCH TABÚĽ V UMYVÁRKACH 

 viď obr. č. 13 

 

Aktivita č.14 -  IMZ – ČARO JESENE A JEJ FARBY 

viď obr. č. 14 

 

Aktivita č.15 -  IMZ – V SADE A ZÁHRADE 

viď obr. č. 15 

 

Aktivita č.16 -  IMZ – ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ NA CESTE 

viď obr. č. 16 

 

Aktivita č.17 - VYTVORENIE PANELU K PROJEKTU ADAMKO HRAVO 

ZDRAVO – 12  ADAMKOCIEK ZDRAVIA 

viď obr. č. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Vlastné aktivity smerom k verejnosti 

 

Aktivita č.18 – ROZPRÁVKOVÝ ŠARKAN /27.9.2016/ 

 

Cieľ aktivity 

 

 

Poskytnúť rodičom a širokej verejnosti možnosť obdivovať detské 

práce zo vzdelávacej aktivity „ROZPRÁVKOVÝ ŠARKAN“. 

Rodičia po príchode na školský dvor mohli obdivovať detské práce 

počas celého týždňa. Na prácach pozorovali experimentovanie s 

farbami a tvorivé variácie pri využívaní čarovnej fólie a stromov v 

areáli materskej školy. 

  

viď obr. č. 18 

 

Aktivita č.19 – DARČEK PRE BABKU A DEDKA /13.10.2016/ 

 

Cieľ aktivity 

 

V priestoroch MČ sídliska Ťahanovce slávnostne odovzdať vyrobené 

darčeky deťmi z MŠ – v rámci mesiaca Úcty k starším ľudom. 

Zároveň dôchodcov potešiť krátkym kultúrnym programom. 

V úvode deti  z  HMZ „Červenáčik“ spríjemnili aktivitu krátkym programom pre dôchodcov z 

MČ sídliska Ťahanovce. Slávnostne odovzdali vyrobené darčeky deťmi z MŠ – v rámci 

mesiaca október - Úcty k starším ľudom. Deti  mali možnosť chvíľku zotrvať v spoločnosti 

starších ľudí. Dôchodcovia z MČ sídliska Ťahanovce boli deťom vďační, za darčeky. 

Spoločne sa odfotografovali, poďakovali deťom za darčeky a nakoniec sa s deťmi milo 

rozlúčili. 

viď obr. č. 19 

 

Aktivita č.20 – TVORIVÉ DIELNE PRE RODIČOV A DETÍ - JESEŇ PANI 

BOHATÁ „UROBÍME SI TEKVIČKU“ /17.10. – 21.10.2016/ 

 

Cieľ projektu Vyvolať u detí radosť zo spolupráce s rodičmi v školskom prostredí – 

upevniť ich sebavedomie. Zapojiť rodičov do školských aktivít, 

motivovať ich, iniciovať vzájomnú spoluprácu a vytvárať u detí pocit 

bezpečia a dôvery. 

 

V dňoch 17.10. – 21.10.2016 sa deti spolu s rodičmi stretli  pri plnení týždenného  

projektu – TVORIVÉ DIELNE PRE RODIČOV A DETÍ - JESEŇ PANI BOHATÁ 

„UROBÍME SI TEKVIČKU“. Podľa vopred dohodnutého harmonogramu tried  sa rodičia 

s deťmi a ich učiteľkami stretli v spoločenskej miestnosti, kde im ich detičky predviedli 

krátky kultúrny program na tému „ Jeseň“ . Po programe sa deti so svojimi rodičmi pustili do 

spoločnej práce s tematikou „Jeseň“.  Pre rodičov a deti  bol pripravený pitný režim a ukážka 



obložených chlebíkov podávaných v našej školskej jedálni. Pri plnení aktivít boli deti 

spontánne a pri výrobe svojich diel veľmi kreatívne.  

Cieľom projektu bolo zapojiť rodičov a deti do školských aktivít, motivovať ich, 

iniciovať vzájomnú spoluprácu a vytvárať u detí pocit bezpečia a dôvery, čo sa nám aj 

podarilo, a čomu sme  veľmi radi. 

viď obr. č. 20 

 

Aktivita č.21 – SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE INTERIÉROVÉHO IHRISKA 

MACKO PU. /24.10.2016/ 

 

Cieľ aktivity V priestoroch  MŠ  poskytnúť širokej verejnosti, rodičom 

a zriaďovateľovi otvorenie nového interiérového ihriska, ktoré nesie 

názov INTERIÉROVÉ IHRISKO – MACKO PU. 

Dňa 24.10.2016 sa v priestoroch MŠ otvorilo nové INTERIÉROVÉ IHRISKO – 

MACKO PU. Podnetné a vzrušujúce detské ihrisko napomôže detskému rozvoju, deti budú 

ovládať základné lokomočné pohyby – chôdzu, beh, skok, lezenie a chytanie. U detí 

podporíme zaujatie adekvátnych postojov k pohybu a športovým aktivitám. Budeme u detí 

rozvíjať význam pohybových aktivít a športovania pre svoje zdravie. Na slávnostnom 

otváraní boli prítomní - zriaďovateľ MMK KE, zástupcovia rodičov z tried, sponzor firma 

Labaš, TO I ONO. Pozvaní hostia si spoločne s pani riaditeľkou Mgr. Strukanovou Ivetou 

pripili ovocnou šťavou a ponúkli sa sušeným ovocím. Otvorenie spríjemnili aj deti z krúžku 

Červenáčik. Následne pani riaditeľka Mgr. Strukanová Iveta spoločne s pani viceprimátorkou 

MUDr. Lenártovou Renátou prestrihli červenú pásku a prvé deti sa s úsmevom na tvári pustili 

do hry v interiérovom ihrisku. Deťom sa ihrisko veľmi páčilo a už teraz sa tešia na jeho 

ďalšiu návštevu. 

viď obr. č. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Iné aktivity:  

Aktivita č.22 - VÝSTAVA DETSKÝCH PRÁC V  GALÉRII V PRIESTOROCH MŠ 

,,DARČEK“ 

viď obr. č. 22 

Aktivita č.23 - Prezentácia činnosti detí z krúžku HMZ ,,Červenáčik“- 

ODŠTAVOVANIE A SUŠENIE OVOCIA 

Cieľ aktivity 

 

 

V priestoroch MŠ poskytnúť deťom ukážku HMZ ,,Červenáčik“- 

ODŠTAVOVANIE A SUŠENIE OVOCIA. Zrealizovať zábavné a 

náučné dopoludnie pre deti, ktoré budú poznávať podľa vzhľadu, 

vône, chuti niektoré druhy ovocia, posilňovať návyk denne 

konzumovať ovocie a zeleninu, vyrábať ovocnú šťavu a sušiť 

ovocie. Zdôrazniť význam pitnej vody pre zdravie človeka. 

V priestoroch MŠ p.uč. Saxová a Kandračová poskytli všetkým deťom ukážku pod 

názvom „PITNÝ REŽIM“. Pri realizácii im pomáhali aj deti z krúžku HMZ ,,Červenáčik“. 

Zrealizovali pre deti zábavné a náučné dopoludnie, ktoré smerovalo k poznávaniu niektorých 

druhov ovocia podľa vzhľadu, vône, chuti a posilňovali u detí návyk denne konzumovať 

ovocie a zeleninu. Za pomoci maňušiek pred očami detí vyrábali ovocnú šťavu z pomarančov 

a sušili ovocie, ktoré deti neskôr aj ochutnali. Zdôraznili zároveň aj význam pitnej vody pre 

zdravie človeka. Najprv všetky deti z krúžku HMZ ,,Červenáčik“ ukázali deťom, aká 

chutná je pripravená šťava, a že sa nemusia báť ani dužiny, ktorú tiež ochutnali. 

Následne si všetky deti z MŠ pochutnali na čerstvo odšťavenej šťave a dužine z pomarančov. 

V závere p.uč. Saxová a Kandračová pochválili všetky deti za disciplínu a povzbudila 

ich k tomu, aby počas pobytu v škole pili aj čistú vodu. Deti boli počas aktivity spontánne 

a ukážka ich zaujala. 

viď obr. č. 23 
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