MATERSKÁ ŠKOLA, EP VIEDENSKA 34, KOŠICE

Plán aktivit na I.polrok šk.roka 2017/2018

NÁZOV aktivity - projektu určené pre deti
,, JESENNÉ RADOSTI“
-citlivo vnímať a pozorovať krásu zobrazenej prírody v umeleckých dielach.
-vytvárať rôzne obrázky technikou Lant art
,, OBJAVUJEME ČARO JESENE V BABIČKINEJ ZÁHRADE“
-pochopiť význam práce na základe rozmanitých pracovných činností
-vytvárať pozitívny vzťah k práci a vzťahu
-získavať elementárne základy pracovnej morálky /zber úrody, hrabanie lístia,
zametanie, príprava záhradky na zimné obdobie.../.

Termín plnenia
Zodpovedné za realizáciu
T:9/2017
Mgr.Durkáčová

T:10/2017
Lajošová

,, BALÓNOVÝ ŠARKAN“
-tvoriť a využívať svoju fantáziu
-priestor pre deti -vytvoriť svojho vlastného netradičného šarkana
Z balóna rôznej veľkosti a tvaru si deti podľa vlastnej fantázie fixou, farbou
vyzdobia šarkana a na chvost použijú rôzny materiál – stužky, krepový papier,
pásiky mikrotenového vrecúška, povraz, šnúrky a pod.
-kresliť, maľovať rôznymi technikami, tvorivo s použitím rôzneho materiálu.

T:10/2017
Ondrejová

,,KRIŽOVATKA“
-viesť deti k tomu, aby boli obozretné nielen na ceste, ale aj v blízkosti cesty chápať rozdiel medzi chodníkom a cestou
-umožniť deťom prechádzať cez vyznačený priechod -Dopraváčik
,, CESTUJEME DOPRAVNÝM PROSTRIEDKOM“

T:11/2017
Lajošová

-poznať a dodržiavať základné pravidlá správania sa v úlohe cestujúceho
v hromadnej doprave a v úlohe spolujazdca
-vedieť zhodnotiť svoje konanie a dodržiavať zásady slušného správania
-vyjadriť svoje pocity z príbehu prostredníctvom citovej reflexie
Venovať sa pravidlám správania sa dieťaťa v MHD a bezpečnému správaniu
dieťaťa v úlohe spolujazdca.
,, Stromček sa už ligoce“
-každá trieda má nakúpené krásne ozdobené stromčeky
-deti budú vyzdobovať triedu, priestory MŠ

,, Tajomstvo Mikuláša“
-zábavná vzdelávacia aktivita pre deti-do MŠ príde mikuláš, čert a anjel

,, Dedušková rukavička“
-zábavné dopoludnie zo zvieratkami-zapojenie detí do hraného divadelného

T:11/2017
Ondrejová

T:12/2017
všetky p.uč.

T:12/2017

T:12/2017
Mgr.Durkáčová
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predstavenia.
-rozprávkový zážitok pre deti aj ich dospelých plné improvizačného divadla,
zábavy, napätia i poučenia.

,,Medovníčky“
-vianočný čas je tu zas a to je v našej škôlke pečenia medovníčkov čas
-k predvianočnej nálade v materskej škole neprispeli iba vianočné básne a piesne,
ale aj aktivita spojená s praktickou ukážkou a vlastnoručnou tvorbou prípravy a
pečenia perníkov
,, Krajina ľadovej kráľovnej“
-umožniť deťom pohybovať sa v rôznom prostredí ako je sneh, ľad, voda bez
strachu a zábran
-citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť
-vyjadrovať zvukom, pohybom podnety okolia z přírody
„Zimná olympiáda“
Prirodzenou súčasťou každého dieťaťa je pohyb a jeho rôzne variácie.
-viesť deti k zmyslu pre športové súťaženie, radosť z pohybu a reprezentáciu
svojej triedy.

Pavelová
Ing.Durbáková
Mgr. Zorská
Mgr. Kochová

T:12/2017
všetky p.uč.

T:1/2018
Pavelová

T:1/2018
Ing. Durbáková

„Snehuliačikovi pre radosť“
-podporiť u detí plošné a priestorové výtvarné stvárňovanie kompozičných celkov
-nachádzať farebné kombinácie, súlad tvarov, pôvab vecí zoskupovať ich do
kompozícií.

T:1/2018
Mgr. Kochová

Plán aktivit na II.polrok šk.roka 2017/2018
NÁZOV aktivity - projektu určené pre deti
,, KARNEVAL“
-rodičia deťom pripravia karnevalové masky, ktoré im ráno oblečú v šatni
-na obed si všetci spoločne pochutnáme na fašiangovej tradícii – šiškách, ktoré pre všetky
deti a kolektív materskej školy pripraví a zabezpečí ŠJ
„ ZASADÍM SI SEMIENKO“
-utvárať a vybudovať u detí pozitívny vzťah k bezprostrednému i širšiemu spoločenskému
a prírodovednému prostrediu
-prebúdzať environmentálne cítenie detí na elementárnej úrovni
-utvárať bohatý emocionálny vzťah k prírode, pociťovať radosť z existencie a krásy prírody
„ HĽADANIE VEĽKONOČNÉHO POKLADU“
Pobyt vonku – na školskom dvore formou zážitkového učenia.
-tešiť sa zo spontánnych a riadených pohybových aktivít
-ovládať základné lokomočné pohyby
-rešpektovať pravidlá pri športovaní

Termín plnenia
Zodpovedné za realizáciu
T:2/2018
+všetky p.uč.

T:3/2018
všetky p.uč.

T:3/2018
všetky p.uč.
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,,PANI JAR V ZÁHRADE“
-experimentovať s vlastnosťami farieb, pozorovať tvorenie odtieňov
-uplatniť kreativitu a predstavivosť pri maľovaní jarných kvetov v záhrade
-viesť deti tak, aby si uvedomili, že klíčenie a rast rastliny sú prejavom jej života
- sústrediť pozornosť detí na hľadanie spoločných a rozdielnych znakov rôznych rastlín,
používa na to rastliny blízkeho okolia (školský dvor), resp. rastliny, ktoré deti poznajú (s
dôrazom na úžitkové, liečivé rastliny)
,, DOBRÝ SLUHA, ZLÝ PÁN“
-rozpoznať a zdôvodniť nebezpečenstvo pre človeka a okolie pri manipulácii s ohňom
-identifikovať zdroje tepla, diskutovať o tom, ako je možné teplo tvoriť,
o podmienkach horenia a následne aj o protipožiarnych opatreniach a pod.
- robiť správne rozhodnutia, privolať pomoc
,, TAJOMSTVÁ PRÍRODY – DEŇ ZEME“
-poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody
-aktívne sa zapojiť do riešenia úloh v skupine
- viesť deti k rozvoju recyklačných spôsobilostí – k triedeniu odpadu
- zamerať sa na rozvoj jednoduchých užívateľských zručností: hrabanie hrabľami;
prenášanie sypkého materiálu lopatou a pod.
,,MESTO KDE ŽIJEM - KOŠICE“
-poznať základné dominanty nášho mesta, poznať niektoré historicky významné miesta historické budovy, múzeá, kostoly, ulice, sochy
-oboznámiť deti s históriou a vznikom nášho mesta, pomocou príbehov prístupným pre deti
predškolského veku
-zámerom je vzbudiť záujem detí o históriu, poznatky, zaujímavosti, a tiež poznať
súčasnosť svojho mesta
-správnym spôsobom deti zmotivovať - (exkurzia, výlet, príbeh) a na ich podklade u detí
vzbudiť chuť a záujem poznávať a prehlbovať vedomosti
,,STAVIAME SI MÁJE“
-zapojiť sa do prípravy a aktívne spolupracovať na udržiavaní ľudových tradícií
-prednášať krátke ľudové básne, riekanky a povedačky pri stavaní mája Pobyt vonku -deti
ozdobujú nízke stromčeky farebnými stužkami na ŠkD. -vzbudiť záujem o túto zaujímavú a
netradičnú aktivitu u detí
-prezentovať im zaujímavé informácie o udržiavaní tradícií a zvykov, aktívna účasť detí na
ľudových tradíciách,
-podpora emocionálneho prežívania pri stavaní mája
„PIRÁTI BUDAPEŠTIANSKEJ 1“
MDD – PIRÁTSKE LETO
Každá trieda za seba vytvorí vlastnú pirátsku vlajku
-rodičia pripravia prúžkované tričko a urobia deťom pirátsku čelenku

T:4/2018
Ondrejová

T:4/2018
Mgr. Zorská

T:4/2018
Lajošová

T:5/2018
Mgr. Durkáčová

T:5/2018
Mgr.Durkáčová

T:6/2018
Ondrejová
+všetky p.uč.

,, ŠKOLSKÁ OLYMPIÁDA“
-podporiť deti v športových aktivitách
-deťom prinesieme veselý, zato však mimoriadne informatívny pohľad na olympiádu.
O všetkých termínoch a ďalších aktivitách Vás budeme informovať prostredníctvom vývesiek
v šatniach – ako aj na webovom sídle –ľavá strana – aktuálne.

T:5/2017
Lajošová

