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Správa z pracovnej cesty 

 

 

Príprava na pracovnú cestu: 

V rámci projektu ERASMUS+ "CSEPP" sme v januári, prostredníctvom projektu „Hudba a 

tanec“ zorganizovali otvorenú hodinu, kde sme si pozvali deti z našej materskej školy, ich 

rodičov a Krupár Luciu – učiteľku ľudových tancov, aby sme si spoločne zatancovali. Počas 

otvorenej hodiny sme si oživili ľudové dedičstvo vo forme ľudových hier, ľudových tancov 

a strávili tak spoločné popoludnie. Zároveň sme upevňovali vzťahy medzi deťmi, rodičmi 

a učiteľkami, čo je pre zdravý všestranný rozvoj detí veľmi dôležité. Ľudové hry a tance už 

pre naše deti neboli cudzie, keďže Krupár Lucia každý týždeň organizovala tanečný krúžok 

a učila ich vždy nové a nové veci. Deti tieto ľudové hry a piesne s radosťou šírili aj do 

domáceho prostredia a takouto formou sa  s nimi oboznámili aj rodičia. Počas otvorenej 

hodiny tancovali a spievali nielen deti ale s radosťou sa zapojili aj ich rodičia. Zahrali si rôzne 

hudobno – pohybové hry, ktoré ich na chvíľu prinavrátili do ich detstva. Oživili si napríklad 

nasledujúce ľudové hry a vyčítanky: Csivirintem – csavarintom, Kert alatt a macska szemét 

pillogtatja, Icike, picike, mit csináltál az este? Keďže tento projekt priniesol veľký úspech, 

s jeho obsahom sme sa rozhodli podeliť aj na konferencii v Budapešti – Vzdelávanie učiteľov 

Expo.  

 

Ralizácia: 

Učiteľky našej materskej školy sa dňa 23.02.2019 zúčastnili spolu s našimi medzinárodnými 

partnermi na vzdelávaní učiteľov Expo v Budapešti v kongresovom centre, kde mnohí domáci 

ale aj zahraničný pedagógovia učiaci v maďarských materských školách dostali priestor pre 

svoje prednášky vďaka organizátorke Balatoni Kataríne. Našu materskú školu sme 

prezentovali s projektom „Hudba a tanec „. Na oplátku sme počas vzdelávania načerpali  



Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Žižkova 4, Košice 

   

 

množstvo nových skúseností a vedomostí z oblasti pedagogiky, psychológie, z jednotlivých 

workshopov, tvorivých dielní a kurzov a prednášok. 

 

Reflexia: 

Prostredníctvom konferencie a stretnutia s našimi partnermi projektu sme sa obohatili novými 

skúsenosťami a zážitkami.  

 

 

……………………………..         ……………………………….. 

   Katarína Harangozóová                                                               Erika Szegedyová 
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