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Vážení rodičia,

Letné prázdniny sú už za nami a nový školský rok pred
nami. Niektorí z Vás, k nám prídu prvý krát, iní sa
vracajú k svojím hračkám, kamarátom a pani učiteľkám.
Preto všetkým učiteľkám, rodičom a hlavne deťom
želáme pokojný, láskyplný a úspešný školský rok
2022/2023, hlavne plný radosti, hier, smiechu a
poznávania nového.
Všetci sme zvedaví, čo nám nový školský rok prinesie.
Tešíme sa na Vás a urobíme všetko preto, aby ste boli v
našej materskej škole spokojní.

Ako zvládnuť adaptáciu dieťaťa v MŠ ...
Vstup do MŠ je pre dieťa výrazná zmena v jeho živote. Odlúčenie dieťaťa od matky,
rodičov, rodiny a adaptácia na nové prostredie znamená pre dieťa vždy určitú
psychickú záťaž. Deti na túto zmenu veľmi citlivo reagujú. Adaptácia dieťaťa,
prispôsobovanie sa novým sociálnym podmienkam je zložitý proces tak pre dieťaťa,
pre jeho rodiča, ako aj pre učiteľa.
Adaptačné obdobie – začína sa od prvého dňa dochádzky do MŠ. Každé dieťa ju
zvláda individuálne. Reakcie detí na nové prostredie sú odlišné. Odporúča sa
postupná adaptácia v MŠ. Deti prichádzajú do MŠ v prvých dňoch na kratší čas,
postupne sa ich pobyt predlžuje.
Najčastejšie pozorovateľné javy dieťaťa v neznámom prostredí sú:
-

plač pri lúčení s rodičom

-

plač pri zmenách v činnostiach (obliekanie na pobyt vonku, jedlo,
ukladanie sa k odpočinku a pod.)

-

plachosť, strach

-

spoločenský ostych

-

neodpovedanie, nereagovanie na otázky

-

bránenie sa aktívnejšiemu kontaktu s dospelými aj deťmi

-

schovávanie sa

-

strnulé nehybné sedenie

-

strkanie prstov do úst, nosa

-

klopenie zraku ako reakcia na očný kontakt

-

odmietanie jedla

-

nezapájanie sa do činnosti

-

odmietanie oddychu na lôžku

-

agresívne prejavy – kričí, kope, hryzie, hádže sa o zem

-

vyhľadávanie kontaktu s dospelou osobou, najčastejšie učiteľkou.

Tieto prejavy majú rôznu intenzitu a čas trvania, sú prirodzenými sprievodnými
znakmi správania sa dieťaťa v neznámom prostredí. Postupne sa v procese
adaptácie zmierňujú a postupne zanikajú.

Faktory sťažujúce adaptáciu:
-

precitlivenosť rodiča pri lúčení sa s dieťaťom (stiesnenosť a úzkosť
z odlúčenosti od dieťaťa sa prenáša z rodiča na dieťa)

-

obavy matiek z odlúčenia

-

nedostatočná pozornosť venovaná dieťaťu v rodine

-

negatívne skúsenosti dieťaťa (napr. pobyt v nemocnici)

-

nerešpektovanie odporúčaní učiteľa

-

veľký počet detí v adaptačnom procese

-

častá absencia dieťaťa

-

ochorenie dieťaťa

-

strach dieťaťa z odpočinku

-

obavy dieťaťa z jedenia

-

nezrelosť dieťaťa odpútať sa od matky, rodiny.

Ako môžu pomôcť rodičia:
-

zosúladiť usporiadanie dňa v rodine s jeho usporiadaním v MŠ

-

brat ohľad na telesnú záťaž

-

ráno ubezpečiť dieťa, kto ho vyzdvihne z MŠ

-

čas lúčenia ráno v šatni zbytočne nepredlžovať

-

niekedy pomôže, ak si dieťa prinesie nejakú „drobnosť“, ktorá mu
pripomína domov

-

byt trpezlivý a dôsledný, nedať sa „zlomiť“ dieťaťom, ak práve dnes
nemá chuť ísť do MŠ.

Adaptačné obdobie trvá tri až šesť mesiacov a neznamená len koniec kriku a plaču
pri lúčení sa s rodičom.

Hra v predškolskom veku

Dieťa a hra sú nerozlučná dvojka. Hra zabezpečuje dieťaťu jeho potreby, záujmy,
rozvíja celú jeho osobnosť. Každé dieťa má právo na hru.
V hre deti napodobňujú to, čo vidia, s čím majú skúsenosti. V predškolskom veku sa
deti radi hrajú na rodinu, zvieratá, povolania. Na konci obdobia dieťaťa
predškolského veku sú to hry manipulačné, teda so skladačkami, kockami, ale aj
hranie rolí, teda dieťa sa môže stať obľúbenou rozprávkovou bytosťou z televízie,
knižky, či počítačovej hry. Obľúbené sú aj dramatické hry, kde deti zobrazujú
postavičky z konkrétnej rozprávky.
Keď prídete pre dieťa do materskej školy a spýtate sa ho, čo robili, dieťa zväčša
odpovie, že sa hrali. Je to prirodzené, pretože aj učiteľky využívajú ako najčastejšiu
metódu učenia práve hru. Teda hrou sa dieťa aj učí. A je to pre neho zaujímavé
a skôr si aj zapamätá. Pri trojročných deťoch je to napríklad hra Na zvieratká. Deti zo
svojej skúsenosti vedia ako sa zvieratko pohybuje, či aké zvuky vydáva. V hre si to
precvičuje a teda si aj lepšie tieto zvuky zapamätá.
Hrou Na telefón si zase precvičuje sluchové vnímanie – prvé dieťa pošepká slovo
a postupne šepkaním ďalšiemu dieťaťu sa slovo dostane až k poslednému dieťaťu,
ktoré dané slovo povie… niekedy vzniknú skomoleniny slov, deti sa pri tejto hre aj
zasmejú, zabavia a zároveň sa učia počúvať a opakovať slová, vnímať sluchom.
Sluchové vnímanie je neskôr veľmi dôležité pri počiatočnom učení sa čítať.
Hry sa stávajú zložitejšie, čím je dieťa staršie. Všetky skúsenosti a poznatky, ktoré
dieťa má, môže v hre využiť, teda hrou dieťa nielen poznáva, ale si aj precvičuje
dané poznatky. Napríklad už spomenutá hra Na zvieratká.
Hra však môže pri výchove rodičom aj pomôcť, napríklad ak dieťa je zlostné a hádže
sa o zem. Vtedy majú rodičia niekoľko možností:


buď si dieťa nevšímajú



alebo kričia



alebo môžu dieťa vychovávať pomocou hry
Pomocou hry si môžu vytvoriť kútik, kde budú deti (ale aj dospelí samozrejme môžu)
odhadzovať „zlosť“. Zvolia si vopred určené miesto, kde dajú škatuľu, napríklad od
topánok. Prichystajú si staré noviny. Keď dieťa začne byť zlostné, povedia mu, aby
pokrčilo noviny, môže spraviť guľôčku, do ktorej vloží zlosť a hodí ju do pripraveného

„koša“, teda do škatule od topánok. Kútik si môžu označiť napríklad ako „Kútik, kde
odhadzujem zlosť“.
Ak chcete, aby si dieťa upratalo hračky, zahrajte sa na „vysávačik“ – je to pre dieťa
zábavnejšie. Dieťa akože všetky hračky „povysáva“ – je to lepšie ako mu niečo
prikazovať, či zakazovať.
Hrou si dieťa napĺňa svoje potreby, túžby, záujmy, prostredníctvom hry sa učí, ale je
aj vychovávané.
Výchova hrou je pre dieťa veľmi účinná, nakoľko je pre neho prirodzená. A účinná je
najmä v predškolskom veku, pretože predškolský vek dieťaťa je aj zlatým vekom hry.
A to by sme si my ako dospelí, ktorí deti vychovávame a učíme, mali uvedomiť.
Plastelína „žije“ stále- Samostatnú kategóriu tvoria hry konštruktívne, činorodé.
Pri nich dieťa využíva maximum mentálnej kapacity a pracuje na jej rozširovaní.
Patria k nim kreslenie a maľovanie, stavebnice, modelovanie a rôzne výtvory
z plastelíny, kociek a ďalších stavebných jednotiek. Bojíte sa, aby vaše dieťa
neskončilo zase s očami prilepenými k monitoru počítača alebo k obrazovke
televízie? Potom mu musíte ako rodič ponúknuť zaujímavú alternatívu, trebárs
modelovacie hmoty novej generácie. Jednotvárna plastelína v niekoľkých farbách,
ktorú poznáte z hodín výtvarnej výchovy, je dávno minulosťou. Na trhu je ľahká,
netoxická, ľahko tvarovateľná a opakovane použiteľná plastelína z guľôčkového
materiálu, ktorá

sa nelepí a neprichytáva sa na žiadnom povrchu, takže

nezanecháva špinu a neporiadok.
Ak vyberáte hračky, na prvom mieste ide o zdravie a bezpečie, preto by sa deti mali
hrať len s takými výrobkami, ktoré prešli prísnymi predpísanými testami
v

akreditovaných

laboratóriách.

Musia

spĺňať

všetky

požiadavky

kladené

na pridelenie certifikátu CE. Len vtedy budete tak mať istotu, že v prípade
nechceného prehltnutia kusu modelovacieho materiálu nehrozí dieťaťu žiadne
zdravotné riziko a vylúči ho z tela, bez toho aby napáchal škody v tráviacom trakte.

Uhádneš z akej rozprávky je tento domček?

Režim dňa v materskej škole
Režim dňa je zaradený do vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť v podoblasti
Orientácia v čase. Jeho zámerom je prehlbovanie poznania časových súvislostí.
Spôsobilosti súvisiace s poznaním časových vzťahov sa utvárajú na základe detskej
skúsenosti a jej prepojenia s časovými úsekmi dňa, pretože na začiatku
predškolského veku je charakteristická pretrvávajúca väzba na prítomnosť. Časové
vzťahy je jeden z najnáročnejších obsahov vo vzdelávaní v materskej škole.
Kým spočiatku dieťa pomenuje činnosti, ktoré vykonáva doma a v materskej škole,
neskôr už rozpráva o svojej obľúbenej hre a povinnostiach doma a v materskej škole.
Konečným výsledkom

je,

že

dieťa

plynule

rozpráva

o

svojich

záľubách

aj povinnostiach. Vytváraním podmienok pre aktivity dieťaťa prostredníctvom
rozhovorov o denných činnostiach v materskej škole a doma, dieťa spočiatku
vysvetľuje rozdiely medzi dňom a nocou (3 - 4 ročné deti) a postupne rozumie
časovým rozdielom v časovom úseku jedného dňa – na základe vlastnej činnosti
rozlišuje ráno, obed, večer (4-5 ročné deti). Vo vzdelávacích aktivitách s využitím
rôzneho obrázkového materiálu, didaktických hier (a i.) spájame časové pojmy vždy
s konkrétnou činnosťou, napr. ráno vstávam, večer idem spať, a pod. Postupne dieťa
zoradí typické činnosti do časového úseku jedného dňa (5 – 6 ročné deti)
a výsledkom je, že dieťa opíše režim dňa.
Ako deťom pri objavovaní nových poznatkov môžete pomôcť vy rodičia?


rozprávajte sa s nimi o jednotlivých činnostiach počas dňa,



klaďte im otázky, čo robili ráno, včera večer, čo budú robiť večer, atď.,



asistujte im pri ponúkaných vzdelávacích aktivitách.

V našej materskej škole je režim dňa nasledovný:
Do 8:00 je schádzanie detí počas, ktorého majú deti možnosť hry podľa vlastného
výberu, niekedy im pri voľbe pomôžu aj nami pripravené hry.
Potom nasleduje ranný kruh, v ktorom sa s deťmi porozprávame o počasí
a o všetkom čo nás v dnešný deň čaká. Spravíme si rozcvičku a zahráme nejakú
pohybovú hru podľa týždennej témy.
Nasleduje desiata.
Po desiate nasleduje edukačná aktivita. Každá vzdelávacia aktivita má tri časti:
1. motivačnú, počas ktorej sa snažíme dieťa vtiahnuť do témy

2. hlavnú časť, počas ktorej deti získavajú nové vedomosti a spájajú ich s už
nadobudnutými vedomosťami,
3. fixačnú časť, v ktorej si overujeme nadobudnuté vedomosti.
Edukačné aktivity sa vyberajú podľa týždennej témy a každý deň z inej vzdelávacej
oblasti.
Nasleduje pobyt vonku.
Obed
Odpočinok
Olovrant
Poobedné hry a hrové činnosti sú buď voľné hry detí alebo fixovanie týždennej témy
pomocou pracovných listov alebo cielených aktivít.
Ak si takýto režim zvolíte aj doma pred prvým nástupom do materskej školy, dieťa
v materskej škole sa veľmi rýchlo prispôsobí.

Sudoku:

Zdravou stravou proti obezite
Stravovať deti zdravo nie je vôbec náročné. Znamená to ponúknuť im široké portfólio
potravín podľa výživových odporúčaní. Správna výživa sa totiž podieľa na prevencii
mnohých civilizačných ochorení, akými je napríklad cukrovka. Správna výživa môže
pomôcť aj pri riešení obezity a nadváhy, pomáha upraviť krvný tlak a pôsobí
preventívne proti kardiovaskulárnym ochoreniam. Výživové odporúčania udávajú
správne stravovacie zvyklosti a ideálnu spotrebu určitých potravín. Upravujú
napríklad príjem soli, spotrebu jednoduchého cukru, vlákniny a tukov. Zameriavajú sa
na príjem ovocia a zeleniny, rýb, strukovín, mliečnych výrobkov a podobne. V praxi
sa často stretávame s grafickým znázornením výživových odporúčaní v podobe
pyramídy, taniera alebo aj lode.
Potravinová pyramída
Vo všeobecnosti môžeme napísať, že „v malom množstve všetko ako liek“ ale
tiež „všetkého veľa škodí“. Strava, ktorú konzumujeme, by mala byť pestrá
a vyvážená. Najmä hlavné jedlo dňa, zväčša obed, by mal byť nutrične
plnohodnotný, tzn. mal by obsahovať tri základné živiny – sacharidy, tuky
a bielkoviny. Bohatým zdrojom sacharidov sú napríklad obilniny a výrobky z nich, tiež
ovocie. Tuky nájdeme v rastlinných olejoch, masle ale aj v mäse, mliečnych
výrobkoch a orechoch. Bohatým zdrojom bielkovín sú mäso, ryby, vajcia, mliečne
výrobky, ale aj strukoviny. Z hľadiska zásad správnej výživy je tiež žiaduce, aby
súčasťou obeda bola zelenina alebo ovocie. Zelenina môže ovocie dokonca
prevyšovať, keďže ovocie obsahuje veľa fruktózy. Preto aj naša materská škola je
Zeleninková škôlka aby sa deti naučili jesť, spoznať, krájať zeleninu.
Zelenina a ovocie
Zelenina a ovocie dodávajú dieťaťu energiu, vitamíny, antioxidanty a vodu. Pomáhajú
chrániť detský organizmus pred všetkými bežnými detskými chorobami.
Mlieko a mliečne produkty
Mlieko, syry a jogurty sú bohaté na proteíny a vápnik, ktoré pomáhajú budovať silné
kosti a zuby. Pokúste sa ponúknuť dieťaťu každý deň aspoň jednu mliečnu porciu
v podobe pohára mlieka, kúsku syra, jedného jogurtu a podobne.

Proteíny
Proteíny, alebo inak bielkoviny, sú dôležité pre správny rast svalov. Potraviny
s obsahom bielkovín, napríklad mäso, ryby, strukoviny a orechy obsahujú aj ďalšie
potrebné vitamíny a minerály ako sú železo, zinok, vitamín B12 a omega 3-mastné
kyseliny. Práve omega 3-mastné kyseliny, nachádzajúce sa v červenom mäse
a mastných rybách, sa podieľajú na vývoji mozgu a schopnosti učiť sa.
Sacharidy
Sacharidy obsahuje najmä ryža, chlieb, kukurica, cestoviny a cereálie. Vstrebávajú
sa pomerne dlho a obsahujú dostatok vlákniny, preto oveľa lepšie zasýtia. Obzvlášť
celozrnné potraviny obsahujú dôležité minerály a niektoré vitamíny.
Voda
Voda je bezpochyby najzdravší a najlacnejší nápoj pre deti aj dospelých. Sladké
nápoje, ovocné šťavy, športové nápoje, ochutené vody a sladené mlieka majú vysoký
obsah cukru a nízky obsah živín. Ich konzumácia môže viesť k zvýšeniu telesnej
hmotnosti a vzniku zubného kazu. Tieto nápoje dodávajú telu pocit plnosti a energie
a tak deti nemusia pociťovať hlad, respektíve nahrádzajú plnohodnotnú stravu
sladkými nápojmi. V neposlednom rade je konzumácia takýchto nápojov návyková.
Tuky
Tuky tvoria veľkú časť kalorického príjmu, a preto sa odporúča obmedziť tuky
z transmastných kyselín, akými sú rastlinné oleje a margaríny. Ich úlohou v potravine
je napríklad dobrá roztierateľnosť, avšak majú celý rad nežiaducich účinkov. Ideálnou
alternatívou je klasické maslo, olivový olej, kokosový olej, avokádo, či mascarpone.
Cukry a soľ
Vrchol pyramídy pre zdravé stravovanie tvoria sladkosti, slané snacky, fastfood a iné
mňamky, ktorým sa len s ťažkosťami dokážeme naozaj vyhnúť. Čipsy k televízii,
burger na výlete, koláčik ako dezert po dobrom obede. Tieto potraviny majú vysoký
obsah soli, nasýtených tukov a cukru a nízky obsah vlákniny a živín. Zvyšujú
tým riziko detskej obezity a cukrovky. Dobrou radou v tomto smere je preto
striedmosť alebo zásada 80/20 – teda ak sa 80% času stravujem zdravo,
tak zvyšných 20% môžem zjesť čo mi chutí. Takýto "mlsný" deň si môžeme odložiť
napríklad na sobotu :)

Čo ste dnes robili v škole? Nič.
Objímete si ho

a so širokým úsmevom sa pýtate, ako sa dnes malo v škôlke.

„Dobre,“ pokrčí plecami. „A čo ste robili?“ „Hrali sme sa,“ povie ledabolo a ďalej nič.
„A ako ste hrali?“ „No všelijako,“ koniec rozhovoru.
Dôverne známe?
Ale oni nám to naozaj nerobia naschvál. Sami sme si na vine - aká otázka, taká
odpoveď. Pýtania typu „Ako bolo?, „Čo si robil?“ sú veľmi všeobecné, príliš široké.
Naši škôlkari v tej chvíli nevedia, čo by vlastne mali povedať, preto radšej volia
vopred naučenú frázu: „Dobre.“
Ak chceme aspoň niečo zistiť, treba trošku nášmu škôlkarovi pomôcť, aby sa s nami
podelil o svoje zážitky a otázku postaviť inak. Najmä byť konkrétnejší.
Napríklad:
1/ Ako sa ti dnes páčilo v škôlke? Akú známku by si dal od 1 do 5. Prečo?
2/ Čo ste mali na obed? Čo ti najviac chutilo? Čo by si robil, keby vám tety kuchárky
navarili húsenicovú polievku alebo puding so žabacími stehienkami?
3/ Čo ťa dnes rozosmialo?
4/ Bol dnes niekto v škôlke smutný? Kvôli čomu? Čo si urobil, aby si mu pomohol?
5/ Pohádal sa dnes niekto v škôlke? Ako to vyriešili?
6/ Čo by si rád robil v škôlke a teraz sa nedá (alebo nemôžeš robiť)?
7/ Čo by si radšej v škôlke robil? Kreslil alebo spieval a tancoval? Prečo?
8/ Keby si bol zajtra ty pani učiteľka, čo by deti robili a ako by sa hrali?
9/ Keby bola tvoja pani učiteľka zvieratko, aké zvieratko by to bolo a prečo?
10/ Počúvali ste dnes nejakú rozprávku? Porozprávaj mi ju.
11/ Ktorú rozprávku máš radšej? Medovníkovú chalúpku alebo O siedmich
kozliatkach?
12/ S kým sa najradšej hráš? Kto je tvoj najlepší kamarát/kamarátka? Prečo? Pri akej
hre máte najväčšiu zábavu?
13/ Keď by si si zajtra zobral do škôlky svoju najobľúbenejšiu hračku, komu by si ju
požičal? Je niekto, komu by si ju nepožičal? Prečo?
14/ Keby tvojmu kamarátovi niekto zobral hračku, čo by si urobil?
15/ Kto mal dnes oblečenú červenú/modrú/ružovú farbu?
16/ Napočítaj 5 kamarátov, ktorí majú hnedé vlasy.

17/ Keby si mohol mať nejakú super moc, ktorú by si si vybral, ktorá by sa ti zišla
v škôlke? Prečo?
18/ Čo by si robil, keby k vám na škôlkarsky dvor prišiel človek, ktorého nepoznáš
a ponúkal by vám cukríky?
19/ Dnes boli na oblohe krásne oblaky. Zdalo sa mi, že vidím dinosaura. Aj ty si sa
pozeral na oblaky? Čo si videl?
20/ Myslela som na teba celý deň. Aj ty na mňa? Čo si si myslel, že robím (ja, ocko)?
Zabudnite na výrok „Pozeraj sa mi do očí, keď sa s tebou rozprávam!“ Pravý opak
funguje často oveľa lepšie. Vedci zo škótskej Univerzity Stirling totiž prišli k záveru,
že mnohé deti sa vedia pri rozprávaní koncentrovať lepšie vtedy, keď nie sú
pritom fixované očami.
Keď dieťa nechce doma hovoriť o tom, čo zažilo počas dňa v materskej škole, bývajú
mnohí rodičia zarmútení. Je to však úplne normálne. Poobede sú deti často už
také unavené, že nemajú chuť príliš rozprávať o tom, čo sa dialo v škôlke a v tomto
veku jednoducho ešte stále žijú momentálnou prítomnosťou. Nevŕtajte preto príliš do
dieťaťa, aj keď to nie je vždy ľahké. Buďte ale vnímaví, možno sa časom dozviete aj
detaily.

Šarkan
Prišiel ku nám taký hosť,
pestrý je i dlhý dosť.
Veľké oči, žiadne uši,
ktože to je, nik netuší.
Modré zuby, žltý nos
– Je to strašiak?
Ach, pomoc!
Ale kdeže, šarkan je to,
čo si lieta ponad riekou.

Zábavné hry a aktivity do dažďa
Daždivé dni môžu priniesť tiež veľa zábavy. Skúste sa s deťmi vybrať von a
užite si naše tipy na aktivity do dažďa.
Pre väčšinu rodín s malými deťmi znamená upršaný deň byť zavretý vo vnútri, robiť
pokojné aktivity, ako je sledovanie filmov, hranie videohier, skladanie puzzle alebo
čítanie knihy. Ale to, že je vonku mokro, neznamená, že musíte stráviť deň vo
vnútri. Obujte si gumáky, oblečte pršiplášť a vyrazte von. Mokré počasie môžete
využiť na maximum s týmito aktivitami na daždivé dni. Vďaka nim budú vaše deti aj
vy veselší a hlavne aktívni.
Vydajte sa na túru alebo prechádzku za dažďa
To, že prší, neznamená, že nemôžete ísť na prechádzku či dlhšiu túru. Pokiaľ nie sú
vonku hromy a blesky, obujte si gumáky, oblečte bundu do dažďa a vyberte si rovnú
a jednoduchú cestu, po ktorej sa nebudete šmýkať hore a dole, hoci aj to môže byť
zábavné. V daždi zažijete zvuky a vône prírody, ktoré tu počas bežného slnečného
dňa nie sú.
Zvonkohra
Experimentujte

so

zvukmi,

ktoré

dážď

vydáva,

keď

dopadá

na

rôzne

predmety. Hľadajte vo svojom dome veci ako hrnce a panvice, plastové misky,
drevené predmety a usporiadajte ich vonku na otvorenom priestranstve. Keď začne
pršať, počúvajte domáci orchester, ktorý ste práve vytvorili.
Tanec v daždi
Ak máte súkromie alebo sa nehanbíte, oblečte si oblečenie, ktoré vám nevadí, že sa
premočí, a dajte najavo svoje hudobné cítenie. Tancovanie a spievanie v daždi môže
byť oslobodzujúce a príjemné, aj keď len na pár minút.
Zahrajte sa na zvieratá
Spoločne s deťmi predstierajte, že ste zviera, ktoré miluje dážď. Do úvahy určite
prichádzajú žaby, kačice a slimáky, ale iste ich vymyslíte ešte viac.

Naplňte nádoby
Umiestnite veľa nádob rôznych veľkostí do dažďa a nechajte svoje deti odhadnúť,
ktorá sa naplní ako prvá.
Kreslite mokrou kriedou
Iný zážitok je kresliť kriedou na mokrom povrchu. Farby sú živšie a s kriedou sa
ľahšie kreslí.
Váľajte sa dolu mokrými kopcami
Kotúľať sa po suchých trávnatých kopcoch je zábava, tentokrát môžete vyskúšať
kotúľať sa z mokrého trávnatého kopca.
Záchrana červov
Usporiadajte súťaž o to, kto dokáže zachrániť najviac červov (to znamená, že ich
umiestnite späť do trávy a z chodníka).
Preteky lodí
Nechajte svoje deti nájsť prírodné materiály (tyčinky, listy, šišky atď.) a vyrobte si
malú loďku. Potom s nimi pretekajte po stekajúcej vode na ulici alebo dolu
potokom. Je to skvelý spôsob, ako naučiť deti o inžinierstve a o tom, čo pláva a čo
nie.
Maľujte blatom
Použite štetec, alebo ruky a získajte misku bahennej farby teda misku blata! Potom
dajte svojim deťom kúsok papiera alebo ich nechajte, aby pomocou bahennej farby
namaľovali stromy, verandu a čokoľvek iné, čo nájdu a čo im dovolíte.
Vytvorte dažďovú polievku - senzorickú polievku
Požiadajte deti, aby nazbierali dažďovú vodu do vedra a našli nejaké prírodné
dobroty, ktoré by si do nej rady zamiešali.
Postav most cez hlbšiu mláku
Zhromaždite niekoľko kameňov a palíc v okolí, aby ste vytvorili most cez mláku, po
ktorom môžu prechádzať ich hračky. Môže potrebovať vašu pomoc v závislosti od
veku, ale je to zábavný čas hovoriť o veciach, ktoré sa potápajú alebo plávajú, a o
tom, ako použiť materiály správnym spôsobom na stavbu mini mosta.
Urobte blatové koláče
Super zábavná aktivita v daždivom dni je príprava koláčov z blata. Zem je pri daždi
príjemná a mäkká, takže sa v nej dá ľahko hrabať. Nezabudnite ozdobiť svoje koláče
z blata kvetmi, listami, kameňmi atď.

Skákanie do kaluží a blata
V neposlednom rade je to obľúbená aktivita každého upršaného dňa... Skočte do
kaluže! V ideálnom prípade robte túto aktivitu s vhodnou obuvou do dažďa, aby aj
deti pochopili, že to nie je možné robiť kedykoľvek.
Aj keď sú vonkajšie daždivé denné aktivity zábavné, je potrebné mať na pamäti
niekoľko bezpečnostných úvah:


Nikdy nenabádajte deti, aby sa hrali vonku v búrke. Tieto aktivity sú zábavné v
daždi, nie v búrke.



Uistite sa, že vaše deti majú správne topánky pre ich polohu. Ak majú
namierené na túru, blatistý chodník je iný ako mláky na chodníku.



Dávajte si pozor aj na zníženú viditeľnosť pre premávku a prijmite preventívne
opatrenia, vrátane nosenia reflexného oblečenia alebo blikajúcich svetiel, keď
idete alebo bicyklujete vonku v daždi.



Pri všetkých týchto činnostiach nezabudnite mať pripravené ďalšie oblečenie
a uterák hneď, ako sa dostanete do svojho domu alebo späť do auta, aby ste
sa mohli rýchlo zohriať a vysušiť.

Nápady na tvorenie s deťmi v jeseni

Mikulášske básničky
Čižmičky

Čistím, čistím čižmičky,
veď už nie som maličký.
Do okna ich čisté dám,
urobím to celkom sám.
Počuj, milý Mikuláš,
iste do nich niečo dáš?
Celý rok som dobrý bol,
dokonca som podrástol.
Pomáhal som mamičke,
nebral hračky sestričke,
pomáhal som tatovi,
nerobil zle bratovi.
Čižmičky

Vonku sniežik tíško padá, za humnami zora sadá.
Do okna sa rýchlo vkrádam, zbadám ho, či nezbadám?
Kde si ujo Mikuláš? Neobídi domček náš!
Čižmičky mám nachystané, nezačujem niekde sane?
Celý deň som dobrý bol, doma smetí vyniesol.
Na sladkosti sa už teším, všetky deti vždy potešíš.
Čokoládku by som chcel, rýmovačku vymyslel.
Prídi ujo Mikuláš!

Svätý Mikuláš

Hore briežkom, dolu briežkom,
zapadajú sane sniežkom.
Na nich svätý Mikuláš,
pri ňom anjel, z neba stráž.
Deti hľadia do oblôčka,
nedočkavé majú očká.
Dobrý strýčku Mikuláš,
pre všetkých dosť darov máš?
Ak môžem byť taká smelá,
aj ja by som prosiť chcela.
Nie však žiadne haky-baky,
chcela by som strojček taký,
ktorý mňa a našu Milku
naučí hneď násobilku.

Vitaj Mikuláš!

Vitaj,vitaj Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký ?
Celý rok sme poslúchali ,
aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru ,
na kolene nemal dieru .
Tak ako sme sľúbili ,
všetci sme sa ľúbili .
Rýchlo ,rýchlo rozbaľ vrece ,
nikto z nás uč čakať nechce.

Mikulášske topánky

Už je zima, už je čas Mikuláši majú zraz.
Jeden pôjde rovno k nám,
na toho sa pamätám.
Na topánky pozriem sa:
“Ahoj tatko, vyzuj sa!”
Mikulášske balíčky

Padá sniežik, vietor fúka,
Mikuláš nám dary núka.
Poďte, deti, detičky,
rozbaľte si balíčky.

Kto poslúchal mamku, ocka,
na každého darček počká.

Kto bol samá nezbeda,
tomu beda, prebeda.
Pesnička pre Mikuláša

Prišiel ku nám, pán Mikuláš, nemáme však preňho guláš.
Len básne, pesničky, a potlesk pre ručičky.
Poď, Mikuláš, poď k nám bližšie, kamže by si teraz išiel,
všetci ti spievame, na odmenu čakáme.

Plánovane akcie na školský rok 2022/2023

September

Gymnastický výcvik 1
Zeleninkové sialenstvo
Triedne aktívy
Kávička s mamičkou

Október

Usmievanka
Deň zdravej výživy

November

Korčuliarsky výcvik
Svetlonos v MŠ

December

Mikuláš
Vianočná besiedka

Január

Zimná olympiáda
Kávička s mamičkou

Február

Lyžiarsky výcvik
Karneval
Triedne aktívy

Marec

Gymnastický výcvik 2
Ujo Ľubo- O Šípkovej Ruženke
Rozprávkový les

Apríl

Letná olympiáda
Superstar
Kávička s mamičkou

Máj

Deň rodiny- opekačka
Plavecký výcvik

Jún

Deň detí
Rozlúčka
Výlet do ZOO

Vianoce nie sú len o darčekoch
Predvianočné naháňanie je ako epidémia. Sústreďujeme sa na hmotu a zabúdame,
aký je skutočný význam predvianočných dní.
Za oknom, ktoré je umeleckým výtvorom zimného mrázika, veselo poletujú snehové
vločky. V tanečnom rytme pospevujúc si veselé pesničky dopadajú na zem. Prišla
zima v celej svojej kráse. Krajina je ponorená do krásneho bieleho rúcha. Noci sú
tiché a chladné. Deti sa tešia zo zimnej sánkovačky a nevedia sa dočkať Vianoc.
Dospelí nervózne hľadia do kalendára a v mysli si premietajú, čo všetko treba
stihnúť.
Čaro predvianočného obdobia sa pomaly stráca
Predvianočné naháňanie je ako epidémia. Stačí stretnúť priateľku, prehodiť zopár
viet a lavína predvianočného naháňania strhne aj vás. Sústreďujeme sa na hmotu
a zabúdame, aký je skutočný význam predvianočných dní. Nie je podstatné, či ste
alebo nie ste kresťanom. Toto obdobie môže byť rovnako krásne a obohacujúce pre
každého človeka. Spolu s vašimi detičkami si môžete zhotoviť adventný veniec zo
živých vetvičiek, ktoré zaplnia magickou arómou váš domov.
Viete čo symbolizuje adventný veniec? Všeobecne je veniec symbolom víťazstva.
Z kresťanského hľadiska je prejavom úcty a dôstojnosti, ktoré by mali vládnuť v tomto
období v medziľudských vzťahoch viac ako počas bežného roka.
Deti sa adventnému vencu zaiste potešia. Dovoľte im každú nedeľu zapáliť jednu
sviečku, ktorá svojim teplom a svetlom rozožiari nielen interiér, ale aj ľudské srdcia.
Čakanie na Vianoce spôsobuje deťom príjemné zimomriavky. Spríjemnite im toto
obdobie adventným kalendárom, ktorý je plný čokoládových dobrôt. Adventný veniec
a kalendár nie sú len hmotnými symbolmi. Každý jeden pohľad na adventný veniec
by nám mal pripomínať, aby sme boli k sebe lepší. Adventný kalendár možno využiť
ako spôsob odmeny pre malým nezbedníkov. Ideálnym spôsobom môže poslúžiť ako
motivácia k vykonaniu aspoň drobného dobrého skutku počas dňa.
K predvianočnému obdobiu patrí pečenie sladkých dobrôt. Vianočné figúrky
k Vianociam jednoducho neodmysliteľne patria. Rozvoniavajúce medovníčky a suché
pečivo nemusí byť len vaším výtvorom. Detská fantázia nepozná hranice, dovoľte
svojim deťom zúčastniť sa tejto činnosti. Pre ne nie je povinnosťou, ale príjemným

spestrením detského života. Vykrajovanie figúrok či zdobenie medovníčkov je pre
deti veľkou zábavou. Tak prečo im neurobiť radosť? Prečo nepodporiť ich tvorivosť?
Pečenie, varenie, upratovanie a nákup darčekov patria k predvianočnému obdobiu.
Tieto činnosti by však nemali byť jeho ústredným motívom. V tomto čarovnom období
by mala v našich rodinách vládnuť vzájomná láska a porozumenie. Naše deti si berú
príklad z nás, dospelých. Snažme sa byť aspoň o trošku lepšími a vychovávajme
k tomu aj svoje deti.
Vianočný stromček – symbol Vianoc
Kde sa vzala tradícia zdobenia vianočného stromčeka, ktorý je jedným zo symbolom
Vianoc? Kedysi dávno, niekedy v priebehu 11. storočia sa medzi pospolitým ľudom
vytvoril pekný zvyk. V kostoloch sa začali uvádzať divadelné hry. Pre jednoduchého
človeka boli tieto udalosti spestrením ťažkého života. Jednou zo známych
a obľúbených hier bolo divadlo, ktoré hodnoverne zobrazovalo pozemský raj pri
stvorení sveta. Hlavnými hrdinami boli Adam a Eva, ktorí podľahli pokúšaniu diabla
a bezstarostný rajský život pre nich skončil.
Na samom konci hry však Boh sľúbil, že pošle na svet svojho Syna. Symbolom raja
bol stromček so zelenými vetvičkami, ktorý bol nádherne vyzdobený ovocím. Ako čas
plynul, tradícia divadelných chrámových hier sa spomedzi ľudu vytrácala. Ozdobený
stromček však pretrval a je symbolom vianočných sviatkov doteraz. Takto opisuje
vznik vianočného stromčeka legenda.
Zdobenie vianočného stromčeka by nás malo tešiť. Magická vianočná atmosféra a
rozžiarené detské očká pri vešaní ozdôb na stromček sú nevinne nádherné. V pozadí
znejúce koledy a šťastné úsmevy všetkých prítomných robia z tohto zvyku
plnohodnotné a nezabudnuteľné životné chvíle.
Ak vydržíš do štedrovečernej večere nejesť, uvidíš zlatú hviezdu alebo zlaté
prasiatko
Tieto alebo podobné vety zaznievali v minulosti, keď rodičia vysvetľovali svojim
deťom zmysel pôstu na Štedrý deň. V súčasnosti sú tomuto zvyku verní skôr dospelí.
Veľmi známa je tradícia rozkrojenia jabĺk. Ak po rozkrojení zostanú jadierka
neporušené alebo budú v tvare hviezdy, osoba prežije rok v pevnom zdraví.
Po honosnej večeri nasleduje rozdávanie darčekov. Nezáleží na množstve darov,
ktoré si človek pod stromčekom nájde. Dôležité je vychutnávať si vzájomnú blízkosť
a tešiť sa z každej drobnosti.

Vážme si, že sme zdraví, máme úžasnú rodinu a priateľov, ktorí nás podržia
v ťažkých chvíľach. Deti s rozžiarenými očkami, vôňa domova, padajúci sneh, pohľad
na žiarivý mesiac – to sú tie najcennejšie dary. Žiadny hmotný dar sa im nevyrovná.
Buďme šťastní a rozdávajme lásku a radosť ľuďom okolo seba. Je svätou životnou
pravdou, že človeku sa vždy všetko mnohonásobne vráti. Dobré aj zlé.
Nezabudnite, že na Vianoce nikoho nezaujíma neumyté okno a ani to, že na stole nie
je desať druhov zákuskov. Všetci ocenia spokojnú mamu, ktorá sa usmieva. Jej
úsmev a milé slovo napĺňa dom teplom, ktorý dokáže vyčarovať len ona.

Prajeme Vám pokojné
prežitie Vianočných
sviatkov v kruhu
najbližších a šťastný Nový
rok 2023.

Kolektív MŠ

Vypracovala: Bc. Alena Kmeťová

