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Správa z realizácie V. ročníka „Dňa materských škôl na Slovensku“. 

 

Deň materských škôl sme realizovali v rôznych aktivitách, ktoré vychádzali zo Štátneho 

vzdelávacieho programu, doplnené o aktivity naplánované podľa Plánu aktivít. 

 Tieto aktivity boli splnené nasledovne:  

Vlastné aktivity smerom : 

1. k deťom: Čarovná polička, Strom priateľstva, Hádaj kto to je? Vítame bábätká, Doba 

ľadová, Športujeme s Adamkom, Svetový deň výživy, Úžasná cesta k rozprávkovému 

divadlu, Štafetový beh, Počítam s ježkom jabĺčka, Maľovala Pani jeseň, Jesenný šarkan, 

Bricklandia, Zlatá priadka, Pozývame babku, dedka, November- oslava MŠ (Bol raz 

jeden život, Pyramída zdravia, Zdravý a chorý zúbok, Legotvorenie, Pečieme zdravý 

jablkový koláč) Červenačik, Čarujeme skúmame, Peťo a drak, V zázračnej krajčírskej 

dielni  

2. k učiteľkám: Skrášľujem prostredie v MŠ pre deti –Maľovanie na chodník, Tvorba 

nových násteniek v šatniach, Z rozprávky do rozprávky  

 3. k verejnosti: tvorenie s Babkou a dedkom, Maják nádeje 

 

 1. Vlastné aktivity smerom k deťom: 

 Aktivita č.1 : ,, Čarovná polička“  

Cieľom aktivity bolo orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa v spojení 

s konkrétnymi činnosťami. Spoločne sme si vytvorili pravidlá triedy, ktoré budeme v rámci 

skupiny dodržiavať. Aktivitami sme zároveň rozvíjali fonematické uvedomovanie začiatočnej 

hlásky počutého slova. 

 



Aktivita č.2: ,, Strom priateľstva“ 

Cieľom aktivity bolo podporovať vyjadrovanie vlastného aktuálneho citového rozpoloženia, 

hodnotiť svoj vlastný citový vzťah a hovoriť o tom čo prežívajú. Spoločne s deťmi sme si 

urobili strom priateľstva ako kalendár oslávencov podľa ročných období a dohodli sme si 

pravidlá ako budeme oslavovať sviatok narodenín detí. 

 

 

Aktivita č.3: ,, Hádaj kto to je?“ 

Cieľom aktivity bolo rozširovať aktuálne poznanie dieťaťa o množstvo profesií vrátane 

tradičných, s uniformou či menej frekventovaných zamestnaní. Deti mali identifikovať 

povolania a priradiť náradie k profesiám. K daným aktivitám sme využili naše kostýmy 

povolaní a Logico primo karty o povolaniach. 

 

 

 



Aktivita č.4: ,, Vítame bábätká“ 

Cieľom aktivity slávnostné uvítanie detí do života. Naše deti sa spoločne zišli s rodičmi a ich 

bábätkami, aby spolu precítili veľkú chvíľu naplneného životného šťastia, aby medzi nami 

privítali nového, malého človiečika. Želaním našich detí bolo posolstvo lásky cez kultúrny 

program. 

 

 

 

Aktivita č.5: ,,Doba Ľadová“ 

Cieľom aktivity bolo dozvedieť sa o dôsledkoch globálneho otepľovania, enviromentálnej 

východe biodiverzite a podobne. Deti na tejto exkurzii stretli svojich obľúbených 

rozprávkových hrdinov z Doby ľadovej – Sida, Mannyho, Diega a ďalších. Táto výstava sa 

konala vo Východoslovenskom múzeu na Námestí Maratónu mieru 

 



 

 

 

 

Aktivita č.6: ,,Športujeme s Adamkom“ 

Cieľom aktivity bolo naplnenie Národného programu prevencie obezity. Zamerali sme sa na 

oblasti výživy a pohybovej aktivity, ktoré počas roka plníme v rôznych aktivitách. Deti sa 

stretli s Adamkom a spoločne s ním si zacvičili. Využili sme na to všetky naše náradia 

a pomôcky,ktoré majú deti k dispozícií počas celého školského roka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivita č.7: ,, Štafetový beh“ 

Cieľom aktivity zašportovať si a reprezentovať tak našu materskú školu. Tento beh sa konal 

v rámci spolupráce základných a materských škôl. Deti pri tejto príležitosti využili naše krásne 

vesty s číslami a dopravnými prostriedkami. 

 

Aktivita č.8: ,,Počítame s ježkom jabĺčka“ 

Cieľom aktivity bolo spoločne s kamarátom ježkom spoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny, 

rozvíjať svoje matematické schopnosti. Rozprávali sme sa, aký má význam ovocie a zelenina 

pre naše zdravie, v rámci matematiky deti skúšali deliť celok na viacero častí. Každá trieda si 

zároveň vytvorila ježka s pichliačmi a úrodou. 

 

 

 

 

 



Aktivita č.9: ,,Maľovala pani jeseň“ 

Cieľom aktivity bolo viesť deti k tomu, aby prejavovali pozitívny vzťah k práci  a na základe 

toho získali aj elementárne základy pracovnej morálky. Spoločne s pani učiteľkami deti 

poupratovali školský dvor a využili triediace koše. Každá trieda si taktiež vytvorila svoj 

umelecký obraz z jesenných prvkov – listy, gaštany, oriešky, šípky a podobne.  

 



Aktivita č.10: ,,Jesenný šarkan“ 

Cieľom aktivity bolo umelecky stvárňovať, tvoriť, strihať, lepiť, maľovať rôznymi technikami 

podľa vlastnej fantázie a predstáv. Zároveň deti spoločne so šarkanom cvičili, počítali aj 

spievali. Všetky deti si v rámci vzdelávacích oblastí vyskúšali či šarkan lieta a na školskom 

dvore sa sním hrali o preteky. 

 

 

Aktivita č.11: ,,Bricklandia“ 

Cieľom aktivity oboznámiť sa s najrôznejšími druhmi lega. Prezrieť si čo všetko sa dá z neho 

vytvoriť ale taktiež sa s ním zahrať a takto rozvíjať svoju vlastnú fantáziu a predstavivosť. Deti 

sa zároveň učili disciplíne pri cestovaní mestskou hromadnou dopravou. 

 

 



Aktivita č.12: ,,Zlatá priadka“ 

Cieľom aktivity oboznámiť deti s klasickou rozprávkou P. Dobšinského, ktorá bola aktuálne 

spracovaná a hraná hercami priamo v našej materskej škole. Deti mali možnosť stretnúť sa 

s Martinkom Klingáčom a spolu s Haničkou prekonávali všetky nástrahy. Deti boli hercami 

vtiahnuté priamo do deja piesňami a rôznymi úlohami. 

 

 

 

Aktivita č.13: ,,Oslava MŠ“ 

Cieľom aktivity venovať sa päť dní nášmu zdraviu keďže v cieľoch nášho školského 

vzdelávacieho programu máme cieľ  - zdravý životný štýl. Aktivity boli realizované v témach 

– Bol raz jeden život, Pyramída zdravia, Zdravý a chorý zúbok, Legotvorenie a v piatok sme si 

spoločne s deťmi upiekli zdravý jablkový koláč. Využili sme pri množstvo zaujímavých 

pomôcok, ktoré deťom priblížili ľudské telo, jeho funkcie, zdravé a nezdravé potraviny 

a mnoho iných potrebných informácií a poznatkov. Aktivity boli vykonávané tak, aby deti 

zapojili všetky svoje zmysly a mohli si množstvo vecí vyskúšať.  





 

 

Aktivita č.14: ,,Červenáčik“ 

Cieľom aktivity bolo, aby si deti lepšie uvedomili že darovanie krvi je čin prospešný, bezpečný 

a humánny a že krv je pre nás nevyhnutným zdrojom života a darovaním krvi môžeme pomôcť 

iným ľuďom . Zároveň tento dobrý skutok vnímame ako poďakovanie životu za naše zdravie 

a za zdravie našich rodín. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivita č.15: ,,Čarujeme, skúmame“ 

Cieľom aktivity bolo pri bádateľských aktivitách stimulovať a napodobňovať prácu vedcov. 

Deti manipulovali s predmetmi, pozorovali pre sa zafarbí voda, prečo vzniká nová farba 

a podobne . Zároveň deti zisťovali ako vzniká zdroj svetla, ako vzniká tieň a aké sú zdroje tepla. 

Deti sa spoločne zahrali a objavili nové nepoznané skutočnosti.  

 

 

Aktivita č.18: „Peťo a drak“ 

Cieľom aktivity potešiť a rozveseliť naše deti hudobnou rozprávkou. Peťo z príbehu deti naučil 

ako sa majú správať, čo sa sluší a čo nie a ako si máme navzájom pomáhať. Deti sa spoločne 

s Ujom Ľubom zabavili, zaspievali si a zatancovali a zároveň sa naučili niečo nové.  

 

 

 

 



Aktivita č. 19: „V zázračnej krajčírskej dielni“ 

Cieľom aktivity bolo naučiť sa, čo všetko využívajú krajčíri pri svojej práci, ako vzniká látka. 

Deti strihali, lepili, vyrábali krásne šaty a dokončovali svoje kulisy pre pripravované divadelné 

predstavenia. Aktivitami sme rozvíjali zručnosti – tréning strihania. Zároveň sa naučili ako 

bezpečne s nožnicami zaobchádzať a ako ich správne používať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Vlastné aktivity smerom k učiteľkám: 

V rámci zveľaďovania prostredia MŠ sa takto tvorivo zapojili p. učiteľky 

 

 

 

3. Vlastné aktivity smerom k verejnosti: 

Aktivita pre verejnosť: ,,Pozývame babku a dedka“ 

 

 



Aktivita pre verejnosť: ,,Maják nádeje“ 

 

. 

 

 

 

   

 

 

 

 

ČÍM JE NIEČO VTLÁČANÉ DO VIACERÝCH ZMYSLOV, TÝM 

BEZPEČNEJŠIE SA POZNÁVA A TRVALEJŠIE PAMATÁ“. 

                                                                                                  J. A. KOMENSKÝ 

                                                                                            

  

 

 

 


