PROJEKT MŠ BUDAPEŠTIANSKA 1

„ V zime na čerstvom vzduchu, dáva nám príroda
širokú ponuku“.

Milí rodičia,
na základe nášho predloženého projektu – kde sa uchádzame o grant z Fondu
zdravia

„V zime na čerstvom vzduchu, dáva nám príroda širokú ponuku“, ktorý
bude trvať od 15.11. 2016 do 30.1.2017, ktorého cieľom je, že aj na jeseň a v
zime je žiaduci pobyt na čerstvom vzduchu, preč od monitorov, preč z
vykúrených miestností.
Príroda má svoje čaro aj keď teplota klesne k bode mrazu. Košice a ich okolie
ponúkajú množstvo možností na prechádzky a šport.
Priebeh našich aktivit :








príprava a realizácia edukačných aktivít a výchovno-vzdelávacích podujatí pre deti,
pedagogických zamestnancov, s cieľom venovať sa zdravému spôsobu života, ochrane
telesného a duševného zdravia a životného prostredia obyvateľov
podrobné opisovanie všetkých aktivít
praktické ukážky – tvorivými aktivitami
vysvetliť jednoduchým spôsobom, prečo je pobyt na čerstvom vzduchu dôležitý
triedenie odpadu považujeme za veľmi dôležité a prínosné
aktívnym pohybom prejaviť záujem a radosť o športové aktivity

1.Oznamy na nástenke
T: 29.11.2016

Z: Lajošová

2.Triedne symboly
T: 20.12.2016

Z: všetky p. učiteľky

3.Prezentácia/ maľované čítanie
T: 20.12.2016

Z: všetky p. učiteľky

4. Koláž „príroda v zime“
T: 23.12.2016 Z: všetky p. učiteľky
5. Vychádzka do lesoparku na sídlisku Ťahanovce
T: 2.12.2016

Z: p. učiteľky I. triedy

6. Vychádzka v okolí MŠ – „Separko“
T: 2.12.2016

Z: p. učiteľky III. Triedy

7. Hlavná aktivita
T: 16.01.2017 Z: všetky p. učiteľky
8. Nákup učebných pomôcok z poskytnutého grantu podľa zmluvy
T: 1/2017

Z: riaditeľka školy

REALIZÁCIA HLAVNEJ AKTIVITY 16.1.2017:
1. Stanovište: ,,ESKIMÁCI“ – I.trieda
Deti budú stavať zo snehových gulí iglu.
2. Stanovište: ,,DOLU BREHOM“ – II.trieda
Deti sa budú na tomto stanovišti spúšťať z kopca na kĺzakoch a sánkach.
3. Stanovište: ,FAREBNÝ SNEH“ – III.trieda
Deti budú pomocou vodových farieb ,,maľovať“ sneh.
4. Stanovište: ,,ZAMRZNUTÁ FONTÁNA“ – IV.trieda
Deti sa pôjdu prejsť k fontáne v rámci prechádzky.
5. Stanovište: ,,SNEHOVÉ OTLAČKY“ – VII.trieda
Deti budú robiť stopy a anjelikov do snehu.
6. Stanovište: ,,SNEHULIAK“ – všetky triedy
Deti si postavia spoločne s p.uč. snehuliaka.


Na záver : spoločný nástup v družstvách
– spoločný spev deti „ Snežík sa nám chumelí....spoločný pokrik : 3- krát hurá!

Gestor projektu: Mgr. Iveta Strukanová

Projekt spracovali koordinátorky : Anna Lajošová, Lucia Ondrejová, Mgr.Lívia Sladiková
Veríme, že Vás našim projektom presvedčime o tom, aký je pre deti dôležitý pobyt na
čerstvom vzduchu a oceníme ak nás podporíte.
Ďakujeme
***všetko o grantovom projekte o ktorý sa finančne uchádzame : www.kosice.sk
v sekcii : http://www.kosice.sk/static/prilohy/fond_zdravia/FZ_grantovy_program2016-2.pdf
*** -správa z projektu ako aj fotodokumentácia bude zverejnená po ukončení

