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Rok v našej materskej škole bol
opäťplnýkrásnycha 

zaujímavýchaktivít. Deti sa
veľa naučiliskrze rôznezážiťky
či už divadelnépredstavenia, 

exkurzie, rôznychhostía hodín
ktorési s láskoupripravilinaše

paniučiteľky ☺



September 
2018



BUBLINKY, BUBLINY, BUBLINISKÁ

Šašo Tom, naším deťom 
predviedol, ako sa dajú urobiť 
krásne malinké ale aj obrovské 

bubliny a každému y detí vyrobil 
krásnu balónovú hračku 



Povolania

Deti sa oboznámili s rôznymi
povolaniami, či už tradičnými

alebomenej známymi



Hrnček z doby kamennej

Deti sa spolu s rodičmi 
nachvíľu preniesli do doby 
kamennej a spoločne si 

vytvorili hrnčeky za pomoci 
lektorky



Október
2018



Pani jeseň a jej šaty

Každá trieda spoločne 
pripravila krásnu pani 
Jeseň a tak si vyzdobili 

svoje triedy



Legotvorenie

Deti v rámci mesiaca úcty k starším pozvali 
svoje babky a svojich dedkov a spoločne sa 
zahrali s legom a prpravili si pre nich krátky 

kultúrny program 



Zahrajme sa na šarkany

Spoločnými silami sme si 
vytvorili šarkany a využili sme 

jesenný vietor ktorý nám  
pomohol dostať ich na 

oblohu 



Autíčkovanie

Detičky sa učili pravidla cestnej 
premávky za pomoci našich 

autíčok a dopravných značiek.



Červené jabĺčko pre 
zdravie

Odšťavovali sme, 
mixovali, krájali a 

ochutnávali zdravé 
ovocie a zeleninu.



November
2018



Kamišibai

Pani učiteľky preniesli deti do 
rozprávkovej krajiny za 

pomoci krásnych príbehov a 
k ním si pripravili zaujímavé 
aktivity, pomocou ktorých 

precvičovali detskú 
pozornosť a fantáziu.



Olympiáda s oteckom

Vytiahli sme našich oteckov 
von a spolu s deťmi sme si 

trošku zašportovali.



Pyramída zdravia

Čo a koľko toho môžem 
zjesť? 

To sme sa naučili 
pomocou potravinovej 

pyramídy



Červenáčik a 
Ťahanovská 
kvapka krvi



December
2018



Mikuláš, anjel

Naše detičky sú skvelé a 
preto si každé zaslúži 
odmenu, ktorú im 
Mikuláš priniesol.



Vianočnápošta

Pomocoumaľovanéhočítania
sme spoločnes deťmivytvorili

listy Ježiškovis našími
najtajnejšímiželaniami



Zimný kúzelný príbeh

V rozprávkovom kostýme 
vystúpila UsmievAnka. Takto 

začala predvianočná 
atmosféra.



Vianočnápekáreň

Vôňasladkých
medovníčkovsa niesla aj

priestorminašej
materskej školy a tá nám
pripomenulaže sa blížia

Vianoce



Zlatý kľúčik

Príbeh o drevenom 
chlapčekovi pozná snáď 
každý.  Krásne nám ho 
odprezentovali herci z 
prešovského divadla 



Zázračné 
Vianoce



Január
2019



V krajne zimnej ríše

Deti postavili na 
školskom dvore IGLU a 
vytvorili sme si krajinu 

Snehuliakov



Tri prasiatka

Naše učiteľky pre 
detičky urobia čokoľvek. 

Tentokrát sa zhostili 
úlohy herečiek a pre deti 

prichystali divadielko.



Sneh, ľad-malý vedec

Kúzla, čary, pokusy, to 
všetko sme si vyskúšali a 
skúmali, čo všetko sa dá s 

vodou vytvoriť. 



Zimná olympiáda

Náš dvor sa premenil na 
krásnu bielu krajinu a 
tak sme to využili a 
vytiahli sane, lyže a 
urobili sme si zimnú 

olympiádu.



Čo robia zvieratká v zime

Ako za zvieratká pripravujú na 
zimu, kam sa schovajú a čo 
robia? To sa deti dozvedeli 

pomocou pojmových máp, 
ktoré pani učiteľky pre ne

vytvorili.



Február
2019



Cesta okolo sveta

Cieľom našej aktivity 
bolo priblížiť deťom 

jednotlivé kontinenty a 
zároveň si spoločne 
precvičiť písmenká, 

hlásky.



Poletíme ako kozmonaut

Deti pocestovali ako 
astronauti do vesmíru. 

Využili sme naše vesmírne 
rakety, skafander, a iné 

učebné pomôcky.



Prírodovedná gramotnosť

Deti sa pútavými 
aktivitami naučili vývoj 

motýľa, včely, či lienky a 
oboznámili sa s ich 

životom.



Šašoriáda– karneval

Od rána až po odchod 
domov mali naše 
detičky celodenný 

zábavný deň.
Deň plný smiechu, 

radosti, hudby, tanca...



Marec
2019



Kocúr v čižmách

Deti  boli priamo zapájané do 
deja, kde stretli  po ceste 

odvážneho mlynára, koktavého 
kráľa, ba aj tajomného čarodejníka 

a samozrejme prešibaného 
kocúrika.



Moja encyklopédia

Spoločne s deťmi si pani 
učiteľky pripravili OBROVSKÚ 
knihu o ovocí , vďaka ktorej 

sa deti naučia nie len 
jednotlivé druhy ovocia ale 

taktiež písmená.



Klamárium

Prostredníctvom interaktívnych 
exponátov si mohli detičky 

vyskúšať, ako nás naše vnímanie 
a videnie môže zmiasť. 

Dozvedeli sa, akým spôsobom 
funguje ľudská myseľ pri 

zrakovom poznávaní sveta a ako 
môže oklamať.



Nemocnica u medvedíka

Zbaviť sa strachu pomohol 
projekt študentov Lekárskej 

fakulty –NEMOCNICA U 
MEDVEDÍKA.

V tejto nemocnici sú lekármi 
samotné deti a liečili svoje 
vlastné plyšové zvieratká.



HokiPoki

Detičky sa počas predstavenia 
dozvedeli, že bacilje šťastný, keď 

vidí špinu....Na tvojich rukách 
blato a hlinu.

Spoznajú aj celú kamarátsku 
rodinu vitamínkov v ich 
chytľavých pesničkách.



Ide sa do telky

Navštívili sme Východoslovenskú 
televíziu, ktorá je mladá  nielen z 

hľadiska vysielania, ale aj duchom.
Naše detičky mali možnosť nazrieť 
to tajov ako to vyzerá vozajstnom 

štúdiu–ako sa pripravuje 
programová štruktúra, ktorá sa 
skladá z relácií rôzneho typu.



Botanická záhrada

S detičkami sme 
navštívili našu botanickú 

záhradu, v ktorej sme 
objavovali krásu orchidei



Folklór, čítanie

Pri príležitosti mesiaca kníh sme 
dostali hodnotný darček a 

zároveň ponuku.
Starosta MČ sídliska Ťahanovce 
nám poslal krásnu ilustrovanú 
knihu „ Rozprávka o odvážnom 

mravčekovi, z ktorej nám osobne 
prišiel prečítať. K tomu sa pridala 
aj ľudová hudba a harmonika .



Modručká kvapôčka

Aj my sme si pripomenuli, aká 
dôležitá a vzácna pre nás voda je. 
Naše deti si tento významný deň 
pripravili krásne vytvorené obrazy 

znázorňujúce vodu,
život zvieratiek, ktoré žijú vo vode,

rozprávali sa o potrebe dodržiavania 
pitného režimu,

zdravú vodičku aj ochutnali



Apríl
2019



Ujo Ľubo

Hravými formách práce 
s melódiami a piesňami 
sme tvorivo uplatňovali 

zmysel a pohyb v 
priestore.



KidsChatexkurzia

Detičky si za pomoci 
lektorky vyskúšali 

arteterapiua takýmto 
spôsobom zrelaxovali a 

rozvíjali svoju jemnú 
motoriku.



Deň narcisov

Náš červenáčik sa vybral
do ulíc mesta kde sa

zapojilido zbierkyaby 
pomohli ľúďom ktorí

bojujús ťažkou
chorobou.



Veľkonočné vajíčko

Deti si vyskúšali tvorbu 
veľkonočných vajíčok 

pomocou rôznych 
zaujímavých techník.



Živé zvieratká

Mini-farma prišla priamo k 
nám do našej MŠ. Detičky si 
mohli mláďatká pohladkať, 
nakŕmiť, chytiť a takýmto 

spôsobom sa s nimi 
oboznámiť



Malý záhradník

Prišla jar a tak sme si spolu s 
detičkami vytvorili krásne 
kvetinové záhrady. Zasadili 
sme drobné semienka a 

sledovali ako sa z nich 
postupne stávajú rastlinky.



Planéta zem

V apríli, mesiaci bezpečnosti 
nás navštívili policajti kde sme 

sa dozvedeli ako sa chrániť 
pred nebezpečenstvom, ako 

reagovať v prípade ohrozenia a 
taktiež nám pomohli zachrániť 

našu mačičku.



Máj
2019



Košická rikša

Na našom dvore sme si 
vytvorili krásne dopravné 

ihrisko kde sme si zopakovali 
pravidlá cestnej premávky a 

zároveň sa detičky mohli 
povoziť na krásnej Rikši



Ťahanovskákvapkakrvi

Náš červenáčik nás opäť 
krásne reprezentoval a to 

hneď 2x. Na primátorskej a 
Ťahanovskej kvapke krvi



Deň mlieka

Edukačnou aktivitou sa 
deti oboznámili s 

výrobkami mlieka, 
mliečnych výrobkov –

pútavou expozíciou deti 
spoznávali aj zdroj –odkiaľ 

nám prichádza mlieko.



Slovensko moje

Spoznávali symboly mestskej 
časti, kreslili, štátny znak, vlajku, 

zástavu.
Dozvedeli sa o tradíciách našej 

krajiny, naučili  sa aké rieky, 
pohoria, pamiatky máme na 

Slovensku.
Naučili sme sa ako sa volá naše 
hlavné mesto, a vyrobili sme si 

ho.



Párty MDD

Naše detičky sú pre nás 
všetko. Preto sme pri 

príležitosti ich dňa 
pripravili pre nich krásnu 

indiánsku párty.



Jún
2019



Čarovná muzika

Pomocou zázračnej muziky 
sme ukázali deťom, že zlu sa 
treba postaviť a dobrotou a 

fígľom bojovať.

Veselo  sme si aj 
zatancujeme, a zaspievali.



Lietajúci tím

Vystúpenie sprevádzané 
moderovaným slovom

Myšiaky, sokol 
rároh, plamienka driemavá,
sova patagónska, výr skalný, 

kondor morkovitý
a iné dravce a sovy

Uvideli sme dravcov ktorí  
prišli priamo k nám.



Olympijský oheň

Behali sme, skákali, liezli a 
športovali pre zdravie.

Vybrané detičky nás v tento 
deň zároveň prezentovali 

na Ťahanovskej olympiáde



Slávnostnázáhradnáparty

Pre našich prípravkárov sme 
urobili krásnu rozlúčkovú párty. 
Naše tety kuchárky im s láskou 

pripravili aj chutnú tortu.



Päť zmyslov

Pozorovali sme, 
ochutnávali, chytali, 

počúvali a voňali. Takto 
sme spoznávali a rozvíjali 

naše zmysly.



Zlato

Pre deti  boli okrem návštevy 
aexpozície Košického zlatého 

pokladu pripravené
zaujímavé 

vedomostné,zábavné a 
pohybové aktivity, ako 

ajmaľovanie na tvár, tvorivá 
dielňa a samozrejme si mohli 

vyskúšať ryžovanie zlata



Podmorský svet

Prišlo leto a my sme sa s 
detičkami premiestnili k 

moru- vlastne až do 
hĺbky mora a pozreli sa, 

čo v takom mori žije.



Júl
2019



Moji noví kamaráti

Počas letných prázdnin s 
nami v škole boli aj 

detičky zo susedných 
škôl a tie sme priateľsky 

privátali.



Senzomotorický chodník

chodili sme po roznych
povrchoch , ohmatávali a 
tak skúšali našu citlivosť



Vodné hry

Detičky sa osviežili 
vodičkou, prali sme 

umývali, robili sme si 
bublinky



Tiene

Čo sa skrýva za týmto 
tieňom? Prečo sa tieň

tvorí? To všetko
detičky skúmali



Kráľovstvo piesku

Objavovali sme 
štruktúru piesku

Vyskúšali sme si ako sa 
dá písať do piesku,
ako sa dajú otáčať 
pečiatky do piesku.




