Správa k III.ročníku
" Dňa materských škôl na Slovensku "

Deň materských škôl budeme realizovať v rôznych aktivitách, ktoré vychádzajú zo Štátneho
vzdelávacieho programu, doplnené o aktivity naplánované podľa Plánu Aktivít.

Tieto aktivity budú splnené nasledovne:
Vlastné aktivity smerom :
1. k deťom : Stratený Adamko, Odleteli lastovičky, Babičkina záhrada, Jesenné radosti,
Objavujeme čaro jesene , Zabudnutý zázrak – Jablko, Balónový šarkan, Kalendár počasia,
Matematika, Mobilné planetárium.
2. k učiteľkám: výzdoba okien - Rok MŠ, maľovanie školského dvora, vytváranie symbolov
tried na dvere, výroba šarkana
3. k verejnosti: slávnostné otvorenie EPV, tvorivé dielne – „Jesenný Land art“ na školskom
dvore

Aktivity pre:



mestská/obecná : návšteva s darčekom pre klub seniorov v MČ Sídliska Ťahanovce – MŠ
Budapeštianska 1
Elokované pracovisko, Viedenská 34 – výstava výrobkov na tému „Babka a dedko“

Iné aktivity:
Výroba šarkanov, zdravé pečenie – elokované pracovisko, Červenáčik – MŠ Budapeštianska 1,
výstava detských prác v šatni - „pavučina“ – elokované pracovisko, výstava detských prác v
šatni - „pavučina“– MŠ Budapeštianska 1

1. Stratený Adamko
- Prostredníctvom pútavej aktivity sa deti naučia orientovať v blízkosti domova a MŠ. Deti sa
oboznámia s priestormi MŠ, opisom interiéru a exkurziou sa zorientujú v budove, oboznámia
sa s účelom jednotlivých miestností.

2. Odleteli lastovičky
- Pútavou prezentáciou, alebo krátkym prírodopisným filmom sa deti dozvedia o živote
lastovičiek, upevnia si kladný vzťah k prírode a na záver sa naučia vytvoriť jednoduchú
skladačku z farebného papiera rôznymi technikami – strihaním a lepením.

3. Babičkina záhrada
- Príbehom o babičkinej záhradke sa deti dozvedia viac o liečivých rastlinách, budú rozlišovať
jednotlivé rastliny – mäta pieporná, medovka lekárska, plody šípky a iné. Porovnajú stonky,
listy, kvety a plody, pouvažujú nad významom rôznorodosti liečivých rastlín a na záver
ochutnajú čaj z liečivých rastlín.

4. Jesenné radosti
- Hlavným cieľom aktivity je: Citlivo vnímať a pozorovať krásu zobrazenej prírody v
umeleckých dielach. Deti samé budú z pozbieraných prírodnín vytvárať umelecké diela.
Vytvoria rôzne obrázky technikou Land art, ktoré si odfotografujeme a z fotiek si vytvoria
nádhernú výstavu svojich diel.

5. Objavujeme čaro jesene
- Viesť deti k tomu, aby prejavovali pozitívny vzťah k práci a na základe tohto vzťahu aj získali
elementárne základy pracovnej morálky /zber úrody, hrabanie lístia, zametanie, príprava
záhradky na zimné obdobie.../
6. Zabudnutý zázrak - Jablko
- Cieľom tejto aktivity je, aby deti poznali podľa vzhľadu, chuti a vône niektoré druhy ovocia a
zeleniny, zdôvodnili ich význam pre zdravie človeka

7. Balónový šarkan
- Každé dieťa rado tvorí a využíva svoju fantáziu. V tejto edukačnej aktivite dáme deťom
priestor, aby si vytvorili svojho vlastného netradičného šarkana.

8. Kalendár počasia
- Touto aktivitou

chceme deťom priblížiť počasie, jeho rýchle premeny.
Aktivita bude zameraná na ozrejmovanie vplyvu rôznych vlastností látok na vznik zmien v
atmosfére.

9. Matematika
- Touto aktivitou budú deti spoznávať a rozlišovať základné geometrické tvary, ako sú štvorec,
obdĺžnik, kruh a trojuholník a to hravou a zábavnou formou.

10. Mobilné planetárium
- Rozprávka o Mesiaci , ktorý sa vydáva na dlhú cestu za Slnkom a cestou stretáva súhvezdia
zverokruhu. Deti sa v rozprávke zoznámia s fázami mesiaca a s ročnými obdobiami.

Červenáčik
-

Téma: prvú pomoc zvládneme, darovať krv budeme

Čo nám mlieko dáva
-

Pútavou prezentáciou priblížiť a vysvetliť deťom ako pozitívne pôsobí
mlieko a mliečne výrobky na zúbky a kosti človeka

-

Popíšu stavbu tela človeka
Dozvedia sa aj o iných pozitívne vplývajúcich potravinách obsahujúcich
vápnik, ktoré budú deti aj ochutnávať

Strom z puzzle

Rozdelenie aktivít a úloh pre realizáciu
dňa III. ročníka materských škôl na Slovensku

1. Stratený Adamko
T: 5.9.2017
Z: Ondrejová, Weissová
2. Odleteli lastovičky
T: 12.9.2017
Z: Pavelová, Kandráčová
3. Babičkina záhrada
T: 20.9.2017
Z: Lojková, Smolíková
4. Jesenné radosti
T: 27.9.2017
Z: všetky p. učiteľky
5. Objavujeme čaro jesene
T: 2.10.2017
Z: Lajošová , Cmorová
6. Zabudnutý zázrak – jablko
T: 9.10.2017
Z: všetky p. učiteľky

7. Balónový šarkan
T: 12.10.2017
Z: Ondrejová, Kuchtová
8. Klub seniorov
T:12.10.2017
Z: Kandráčová, Smolíková
9. Kalendár počasia
T: 17.10.2017
Z:Mgr.Zorská,Mgr.Tokarčíková
10.Čo nám mlieko dáva
T: 19.11.2017
Z: Pavelová, Kmecová
11.Matematika
T: 25.10 2017
Z: Ing.Durbáková, Mačatková
12.Mobilné planetárium
T:27.10.2017
Z:všetky p.učiteľky
13.Strom z puzzle
T: do 20.10.2017
Z: Lojková, Kuchtová
14.Červenáčik
T:
Z: Cmorová, Rečová

