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Správa k projektu   

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

         Projekt ,,V zime na čerstvom vzduchu, dáva nám príroda širokú ponuku“ sme 

realizovali počas školského roka od 15.11. 2016 do 30.1.2017. 

 Cieľom projektu bolo žiaduci pobyt na čerstvom vzduchu na jeseň a v zime. 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.  

Tento projekt a cieľ bol splnený na základe 6 aktivít: 

1.Oznamy na nástenke  

T: 29.11.2016     Z: Lajošová  

 informačné nástenky v budove materskej školy ako aj na webovom sídle školy 

o zámere projektu a o pripravovaných aktivitách.  

 

viď. obr. č. 1 
 

2.Triedne symboly  

T: 20.12.2016     Z: všetky p. učiteľky  

 výroba triednych symbolov s tematikou „ZDRAVÝ VZDUCH, LES I VODA, TO 

VŠETKO NÁM PRÍRODA DODÁ“ (slnko, vietor, stromy, dážď, sneh, snehové 

vločky) a piktogramy na edukačnú činnosť –/deti a pedagogickí zamestnanci/, 

 

viď. obr. č. 2 
 

3.Prezentácia/ maľované čítanie  

T: 20.12.2016    Z: všetky p. učiteľky  

 spracovať maľované čítanie  

 

viď. obr. č. 3 
 

4.Koláž „príroda v zime“  

T: 23.12.2016   Z: všetky p. učiteľky  

 – lepenie, maľovanie, vyfarbovanie,.... 

 

viď. obr. č. 4 
 

5.Vychádzka do lesoparku na sídlisku Ťahanovce  

T: 2.12.2016     Z: p. učiteľky  I. triedy  

 rôzne aktivity počas pobytu vonku (na školskom dvore, vychádzky).  

 

viď. obr. č. 5 
 

6.Vychádzka v okolí MŠ – „Separko“  

T: 2.12.2016     Z: p. učiteľky III. Triedy  

 rôzne aktivity počas pobytu vonku (na školskom dvore, vychádzky).  

viď. obr. č. 6 
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7.Hlavná aktivita  

T: 16.01.2017   Z: všetky p. učiteľky  

• Rozčlenenie detí do 5 družstiev (5 tried) 

• Precvičenie/ zahriatie celého tela  

• Pravidlá bezpečnosti pri zimných športoch: 

 Počúvam pokyny. 

 Najviac 30
0
 sklon svahu. 

 Sánkovať a kĺzať sa pod dozorom dospelej osoby. 

 Pozeraj sa okolo seba. 

 Teplo sa obleč. 

 Vhodné miesto na sánkovanie. 

 

 

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! 

 

• Deti si symbol prírody–vystavia vo svojej triede MŠ. 

• Všetky deti –budú ocenené – dostanú Medaily.   

• Z aktivít budú vyhotovené fotografie – prezentáciu z  zverejníme na webovom sídle 

školy pre rodičov ako aj pre deti- ktoré na základe fotografií budú vedieť vyhodnotiť svoje 

výkony- sebahodnotenie detí. 

Stanovište:  PITNÝ REŽIM – podávanie teplého čaju.  

Aktivita na popoludnie ( po odpočinku detí ) – všetky deti dostanú pracovný list a vyfarbia si 

ho ,,Zima v prírode“ –spoločný rozhovor o prírode v zime . 

 

viď. obr. č. 7 

 
 

8.Nákup učebných pomôcok  

T: 1-2/2017          Z: riaditeľka školy  

 fotodokumentácia projektu 

 vyhodnotenie projektu 

 finančné vyúčtovanie. 
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Obr. č. 1 Informačná nástenka o zámere projektu  a o pripravovaných akciách a aktivitách 

/Aktivita č.1/ 
  
 
                                             Milí rodičia, 

na základe vypracovaného projektu p.uč.Annou Lajošovou, Luciou Ondrejovou a Mgr.Líviou 

Sladikovou „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.  
  

 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 

 

Naše disciplíny na 15.1.2016:  

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!  
***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  

      

Gestor projektu: Mgr. Iveta Strukanová 

 Koordinátor projektu: Anna Lajošová, Lucia Ondrejová, Mgr.Lívia Sladiková 

- projekt bude realizovaný od 15.11. 2016 do 30.1.2017 všetkými p. uč.  

  

 Veríme, že Vás našim projektom presvedčime o tom, aký je pre deti dôležitý pobyt na 

čerstvom vzduchu a oceníme ak nás podporíte. 

Ďakujeme   
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Obr. č. 2 Výroba triednych symbolov s tematikou „ZDRAVÝ VZDUCH, LES I VODA, TO 

VŠETKO NÁM PRÍRODA DODÁ“ (slnko, vietor, stromy, dážď, sneh, snehové vločky)  

/Aktivita č. 2/ 
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Obr. č. 3 Prezentácia/ maľované čítanie /Aktivita č. 3/ 
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Obr. č. 4  Koláž „príroda v zime“ – lepenie, maľovanie, vyfarbovanie,...  /Aktivita č. 4/ 

         

       

 

     

 

Obr. č. 5 Vychádzka do lesoparku na sídlisku Ťahanovce /Aktivita č. 5/ 
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Obr. č. 6 Vychádzka v okolí MŠ – „Separko“  /Aktivita č. 6/ 
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Obr. č. 7 Hlavná aktivita /Aktivita č. 7/ 
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Podporovali – rozvíjali sme  u detí v rámci uskutočnenia aktivít nasledovné: 

 Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. 

 Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé pozorovania zmien v počasí. 

 Uvedie príklady javov, v ktorých je možné vnímať prítomnosť vzduchu. 

 Opisuje známe trasy na základe orientačných bodov. 

 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce 

sa chodcov. 

 Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, rieka, jazero, rybník. 

 Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti. 

 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného 

pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, 

vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb). 

 Používa predmety dennej potreby  v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje v 

dielni či záhrade. 

 Hravo experimentuje s farbami. 

 Zvládne turistickú prechádzku. 

 Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.  

 


