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Milí čitatelia,
Prichádza k vám prvé číslo nášho školského časopisu
Rok chrobáčikov.

Skončili sa letné prázdniny a naša Materská škola Park mládeže 4 opäť privítala
svoje deťúrence. Triedy sa zaplnili krikom, smiechom ale i plačom.
Netrvalo dlho a v očiach detičiek i mamičiek, je radosť z toho , že si vybrali práve
túto materskú školu.

A čo si pre Vás pripravilo prvé číslo nášho školského časopisu? Že ste už
zvedaví?
Tak otvorte a čítajte. Dozviete sa, čo všetko sme spolu zažili, naučili sa, videli
a objavovali.
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1. My sme vaše malé lienky
my sa rady túlime.
V našej škôlke sa vždy hráme
ocka, mamku čakáme.
2. My sme deti druhej triedy
mravčekovia malí sme
pozrite sa na nás všetci
ako pekne spievame.
Refr. Aj keď prší, aj keď sneží,
aj keď svieti slniečko,
úsmev pani učiteľky
zohrieva nám srdiečko.
3. Škôlka tá má veľa rokov
a my máme iba päť.
Usilovné sme my včielky
poznať chceme celý svet.
1. My sme malé motýliky
veselo si spievame.
Každé ráno do školičky
s radosťou utekáme.
Refr. Aj keď prší, aj keď sneží,
aj keď svieti slniečko,
úsmev pani učiteľky
zohrieva nám srdiečko.
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Rád chodievaš s oteckom a mamičkou
autom alebo na bicykli? Potom už
určite vieš, že všetci na ceste sa musia riadiť dopravnými značkami.
Poznáš nejaké?
Poď, predstavíme si prvé 4 dopravné značky.

Zákaz vjazdu- tam, kde je táto dopravná značka,
nesmie žiadne auto ani bicykel ísť!

Hlavná cesta – kto ide po hlavnej ceste, má na
križovatkách prednosť v jazde pred ostatnými.
Ako zistíš, ktorá ulica je hlavná?
Bude na nej táto značka.

Prechod pre chodcov – hovorí sa mu
niekedy aj zebra. Tam, kde je vyznačený prechod,
môžeš prejsť cez cestu, tam ti autá dajú prednosť.
Ale aj tam sa musíš pekne poobzerať na obidve strany.

Stoj, daj prednosť v jazde – tejto značke sa
hovorí aj stopka a
prikazuje ti: ,, Tu zastav a na hlavnú cestu
môžeš vojsť, až keď bude voľná!“

6

10 základných vecí, ktoré by malo zvládnuť trojročné
dieťa

• Jesť samostatne, ideálne aj s príborom.
• Vedieť sa obliecť a obuť. Nemusí si vedieť zaviazať šnúrky na topánkach
• i keď sa to v minulosti vyžadovalo (záleží to od rozvinutosti jemnej
motoriky).
• Piť z pohára (nie z fľašky s cumľom), nepoužívať na upokojenie cumeľ.
• Ovládať hygienické návyky. Dieťa by malo byť bez plienky, vedieť si dať
dolu oblečenie, samostatne sa posadiť na záchod. Pozor!
• „Nehoda“ sa občas môže stať a učiteľky v materskej škole to určite
pochopia.
• Správne držať ceruzku. Ak, to vaše dieťa nezvláda dokonale nevadí,
• skúste mu zaobstarať trojhranné ceruzky, ktoré sú na nácvik správneho
držania dôležité.
• Vedieť istý čas vydržať bez rodiča. Samozrejme, chápeme, že začiatky
nebývajú ľahké, ale obdobie zvykania si na škôlku by nemalo presiahnuť
istý čas.
• Rešpektovať resp. vedieť sa prispôsobiť režimu v materskej škole.
• Používať reč ako dorozumievací prostriedok. Trojročné dieťa by malo
vedieť aktívne používať od 300 do 1000 slov v závislosti od
komunikačných daností dieťaťa.
• Byť schopné sa socializovať. Rodič, ktorému dieťa ide do materskej školy
by ho mal na to vhodne pripraviť. Napríklad i návštevami materských
centier, pieskovísk, detských kútikov a podobne.
• Má si vedieť poznať svoje veci.
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V tomto školskom roku sa naša materská škola zapojila do celoslovenského projektu.
V čase letných prázdnin boli zaškolené prvé dve pani učiteľky, ktoré budú počas celého roka
s deťmi projekt realizovať podľa presne určeného plánu projektu v najstaršej vekovej skupine
detí.
Program zdravého životného štýlu je zameraný na pochopenie významu slova
„ZDRAVIE“ a vyzdvihnutie dôležitosti a schopnosti starať sa o svoje vlastné zdravie
už v rannom veku. Vedie deti k samostatnosti, vedomej pomoci kamarátom, ku komunikácií,
tvorivosti, vôľovej sebakontrole s pozitívnym postojom k správnym stravovacím návykom.
Celoročný preventívny program sa plnohodnotne zameriava rozvíjať u detí nové pracovné
a hygienické návyky, ale aj motorické zručnosti. Deti si samé umývajú zeleninu, čistia,
učia sa krájaniu, ochutnávajú a tým je pre nich najsilnejším zážitkom už samotná obohacujúca,
zážitková, kuchárska činnosť. Jeden od druhého odpozorujú, pomáhajú si, vytvárajú
si pozitívny vzťah k jedlu pod dozorom zaškolenej lektorky - panie učiteľky.

Projekt “ZELENINKOVÉ Šialenstvo” prebieha jeden deň v týždni v materskej škole, od
septembra do júna a končí zeleninovou oslavou a preberaním diplomu.
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Hlavným cieľom je upovedomiť verejnosť o nevšímanej nadváhe detí a narastajúcej obezite
v rodinách. Prioritne podporujeme zdravý životný štýl detí s edukačno-zážitkovým programom
pre materské školy: ZELENINKOVÉ ŠIALENSTVO, ktorý je zameraný na prevenciu detskej
obezity.
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Kedy vyhľadať logopéda?
Vývin artikulácie by mal byť dokončený do piatich rokov života dieťaťa. Je lepšie
prísť k logopédovi s dieťaťom skôr, napr. už po štvrtom roku života dieťaťa,
než prísť v šiestom roku života dieťaťa. Šesťročné dieťa už má mať správnu
výslovnosť všetkých hlások, aby mohlo v škole správne čítať a písať všetky
písmená.
Základom prevencie nesprávnej výslovnosti je v prvom rade správny rečový vzor
a využitie celej rady hier, pesničiek, riekaniek, ktoré podporujú motiváciu k
hovoreniu a k rozvoju detskej slovnej zásoby. Tiež rytmus a pohyb sú dobrými
pomocníkmi v prevencii nesprávnej výslovnosti.
Niekoľko praktických rád ako na to:
•

Nikdy dieťa do ničoho nenútime, nevyvíjame príliš veľký tlak .

•

Vyhýbajte sa kritizovaniu, výsmechu a prílišného opravovania chýb vo
výslovnosti dieťaťa.

•

Povzbudzujte a radujte sa s ním nad jeho úspechmi.

•

Pri hre je všetko ďaleko prirodzenejšie a jednoduchšie.

•

Voľte také obrázky alebo texty, ktoré sú primerané veku dieťaťa a jeho
slovnej zásobe.

•

Nikdy sa neponáhľajte, buďte dôslední a často sa vracajte k naučenému.

•

Nezabúdajte na motiváciu /obrázky, hračky, detské knižky.../

Bubnujeme na bubon,
poďte deti, poďte von.
Bubnujeme bum, bum, bom,
budeme mať nový dom.
A kto s nami nepôjde,
ten v ňom bývať nebude.
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Naše aktivity
Tento polrok sa naše deti zúčastnili na rôznych aktivitách v materskej škole
aj mimo našej materskej školy:
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Prečo by sme mali deťom čítať rozprávky?
Rozprávky patria k detstvu. Ak aj vám bolo v detstve predčítané, iste sa
aj vám vybaví ten hrejivý pocit lásky a pokoja, ktorý ste mohli pociťovať, keď ste
vnímali mamičkin upokojujúci hlas, ktorý čítal tie najzaujímavejšie príbehy, ktoré
ste v tej dobe počuli. Čítanie rozprávok či iných detských kníh je pre deti
nesmierne prínosné. Hoci si túto skutočnosť mnoho rodičov uvedomuje, nie vždy
však túto spoločnú aktivitu zaradí do svojho bežného dňa. Rodičia majú toľko
povinností a starostí, že na predčítanie skrátka nie je čas či nálada.
Čítanie je pre deti nesmierne dôležitou činnosťou. Žiadnym iným spôsobom
nerozvinie u detí verbálne schopnosti. Čítaním však nielenže zvyšujete verbálne
schopnosti, ale v ňom aj podporujete empatiu a tiež mu dávate možnosť
spoznávania vlastnej fantázie. Skrátka a dobre – čítanie je nenahraditeľné.

Kedy by sme mali teda začať s predčítaním? A aké knižky by sme mali voliť?
S predčítaním môžete začať už v čase, keď máme bábätko ešte v brušku.
Tehotné mamičky dobre vedia, že ich dieťa v brušku reaguje na rôzne zvukové
podnety.
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Keď sa nám dieťa narodí, nie je schopné udržať akúkoľvek pozornosť.
S predčítaním musíte teda počkať do doby, kedy nás začne dieťa viac vnímať.
Ideálne je začať s dieťaťom čítať rozprávky okolo 2 rokov. Od dvoch rokov
je dieťa schopné vnímať čítaný text a súčasne tiež udrží pozornosť.
Mimo fakt, že je čítanie pre deti nesmierne dôležité z hľadiska jeho
zdravého psychického vývoja, budujete si čítaním vzájomné puto a prehlbujete
si svoj vzťah. Predčítanie nemusí trvať dlho, ale stačí pár riekaniek, pár básničiek
či pár stránok

a dieťa sa začne tešiť na nasledujúci večer. Ak si urobíte

z predčítania každodenný rituál, budete sa tešiť na každučký večer a zaspávanie.
Staršie deti už môžu mamičkám či oteckom pri
čítaní pomáhať. Spoločné predčítanie je skvelým
spôsobom, ako pripraviť svoje dieťa na nástup
do školy. Vďaka čítaniu sa dieťaťu prehĺbi cit pre
jazyk, zväčší sa slovná zásoba, naučí sa pekne
po slovensky a súčasne sa naučí prijímať,
spracovávať a pamätať si informácie. Vďaka čítaniu svojmu dieťaťu rozvíjate
aj logické myslenie, čo v škole samozrejme plne využije.
Ďalším dôležitým dôvodom pre čítanie deťom je fakt, že sa tak dieťa učí
spisovnému jazyku. Učí sa nevedomky správnej výslovnosti. Vďaka počúvaniu
pri čítaní a vlastnej detskej fantázii deti doslova dychtia po ďalších informáciách.
Deti sa tak naučia zaobchádzať s knižkami a budú ich mať radi, pretože vedia,
že v knižkách

je rad zaujímavých a užitočných informácií. Vďaka kladnému

postoju k čítaniu a knižkám sa bude dieťa v staršom veku rado učiť bez toho,
aby si uvedomovalo, že sa učí. Vďaka počúvaniu a súčasnému vnímaniu rodičov
pri čítaní si dieťa pozvoľna začne uvedomovať, že to, čo rodič hovorí, je nejakým
spôsobom zaznamenané v knižke. Dieťa si začne uvedomovať, že to,
čo mamička hovorí, sa skladá z viet, slov a písmeniek. Postupom času dieťa
pochopí akým smerom

sa text číta, že knižka má niekoľko strán, ktoré v sebe

ukrývajú odseky, vety, slová a obrázky, ktoré začne odlišovať od samotného
textu.
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Ak dieťa tieto základy pochopí už v predškolskom veku, veľmi sa mu tým uľahčí
nástup do prvej triedy. Takéto dieťa podstatne lepšie zvláda učivo v prvej triede.
Vďaka pozornému načúvaniu sa dieťa učí tvoriť správne vety a zlepšuje
si tak komunikačné zručnosti. Dieťa sa tak bude vedieť lepšie vyjadrovať,
čo mu vybuduje zdravé sebavedomie a sebadôveru.
Nepodceňujte preto predčítanie deťom. Ukážte im, že kniha je predmetom
zábavy, kúziel a krásnych fantázií. Naučte deti, že knižky sú krásne, čarovné
a je v nich mnoho zaujímavostí. Naučte svoje dieťa mať rado knižky. Investujte
svoj čas do predčítania svojim deťom. Je to najzákladnejšie a jedna
z najdôležitejších investícií, ktoré im môžete dať.
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December, mesiac rozžiarených detských očí..
V decembri sa všetky deti tešia na Mikuláša a na Vianoce. Tento rok k nám
Mikuláš prišiel o pár dní skôr. Na školskom dvore sa deti spolu s rodičmi zahrali
na hľadačov pokladu. Prišli vyzbrojený baterkami a hľadali časti z reťaze
Vianočného stromu. Pri rozsvietení stromčeka kde sa vzal tu sa vzal: MIKULÁŠ.
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Vianočná besiedka
VIANOCE – slovo, ktoré pozná hádam každý človek. Patria k najkrajším sviatkom v roku. Na
chvíľu spomalíme a aspoň na chvíľu sme si trocha bližší.
Najväčšou radosťou je urobiť radosť tomu druhému. Ako to už býva zvykom, aj tento rok sme
spolu s deťmi pre všetkých pripravili vianočnú besiedku , ktorá sa konala v každej triede našej
materskej školy.
V úvode Vás deti privítali slávnostným príhovorom. Potom nasledovala vianočná báseň a po
nej deti vystupovali v podobe básničiek, pesničiek a tancov. Všetky deti boli odmenené
úprimným potleskom. Po vystúpení si deti pochutili na vianočných slaných i sladkých
dobrotách. Bolo radosť pozorovať ich šťastné očká a úsmevy na tváričkách.
Môžeme s radosťou povedať, že to bola pekná akcia, na ktorej sa všetci cítili príjemne.
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Poskladaj si Mikuláša
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Práce našich šikovných učiteliek
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Cencúle ako z rozprávky
Chceš si vyzdobiť triedu v škôlke alebo svoju izbičku cencúľmi, ktoré budú vyzerať ako z
rozprávky a pritom sa neroztopia? Potrebovať budeš:
- alobal,
- šnúrku na zavesenie,
- nožnice,
- biele tekuté liepidlo,
- modrý glitrový prášok.

Z alobalu vystrihni väčší trojuholník, z ktorého vymodeluješ cencúľ. Na jeho vrch nalep šnúrku
na zavesenie, môžeš aj lepiacou páskou. Cencúľ natri bielym lepidlom. Do tácky vysyp modrý
glitrový prášok a v ňom cencúľ pováľaj. Pozor, aby prášok nebol úplne všade . Lepidlo nechaj
zaschnúť a hotovo.

24

Práce detí
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Rozprávka o smutnej jedličke Evičke

Keď padal krásny biely sneh a vločky ťukali na okienko domčeka, v ktorom
býval malý chlapček, vtedy sa to udialo.
Bol Štedrý deň - Vianoce. Prišiel Ježiško, ktorý doniesol darčeky a veľkú
jedličku.
Na nej viseli vianočné gule, salónky, ozdoby a žiarivé svetielka. Na vrchole
sa vznášal červený špic, alebo žeby to bola hviezdička?
Chlapček rýchlo bežal do obývačky. Veľmi sa tešil z darčekov, ktoré boli
poukladané pod stromčekom.
Medzi nimi sa nachádzali: džíp, lego, robot bajonikl, rozkladacie auto
transformer, veľká autodráha, dlhá ako svet a všelijaké iné super darčeky, o
ktoré si písal
a poslal Ježiškovi list poštou.
Tak sa z nich radoval, že až neskôr si všimol, aké má stromček ovisnuté konáre
a že je nejaký smutný.
"Jedlička, čo sa ti stalo?" spýtal sa jej.
"Vieš, som smutná z toho že, keď skončia Vianoce, vy ma vyhodíte do
smetného koša," skleslo odpovedala a rozplakala sa.
Prišlo mu ľúto jedličky Evičky a napadlo mu, že sa spýta rodičov či by si ju
mohli nechať aj na budúci rok.
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A tak aj spravil. Ibaže rodičia mu so smutným hlasom povedali zlú správu a
stále
sa vyhovárali:
"Veď ona aj tak vyschne a nebude už na nič dobrá, len do koša."
Synček sa, ale nevzdal. Hútal, ako by mohol jedličke pomôcť.
Napadla mu skvelá vec, ktorú neskôr povedal rodičom.
Im sa jeho nápad zapáčil a po Vianociach zobrali jedličku do lesa. Znovu ju
zasadili do zeme a poriadne zaliali.
Po niekoľkých dňoch prišli a videli, že sa opäť usmieva, pretože jej narástli už
aj nové korene.
Od tej doby chodili spolu na prechádzky do lesa polievať jedličku a boli šťastní,
že ju nemuseli vyhodiť na smetisko.
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Pf 2020
V novom roku radosť v oku,
úsmev na tvári, nech sa darí
dôjsť vždy k cieľom,
v tomto roku celom.
Zdravia, šťastia veľa – to vám
zo srdca želá
Kolektív MŠ Park mládeže 4.
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