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Správa 

Cieľ činnosti: - Podporovanie zdravého životného štýlu. 

- Zabezpečenie zážitkových činností pre deti. 

- Rozvíjanie spolupráce rodiny a materskej školy. 

Plnenie úloh:  

 Podporovať prirodzenú detskú zvedavosť. 

 Nadobudnúť skúsenosti priamou činnosťou, spoznávaním 

okolitého prostredia. 

 

Stratégie: Rozhovor, manipulácia s predmetmi, dramatická hra: Na tržnici. 

 

 

 

 

Organizácia:  Zabezpečenie priestorových podmienok. 

 Zabezpečenie potrebných materiálnych podmienok. 

 

Pomôcky: Zaváraninové fľaše, čerešne, dekoračná látka, stuhy, nálepky, obrázky. 
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Predchádzajúce činnosti: 

V rámci čerešňového projektu sme zorganizovali na našej materskej škole zaváranie čeršní – 

prípravu kompótov. Rozprávali sme sa o rôznych druhoch ovocia, o význame ich konzumácie 

pre náš organizmus, o zdravej výžive. Následne sme spoločne pripravili nálepky a kompótové 

fľaše i vrchnáky. Babičky našich detí sa podujali na to, aby predviedli deťom kúzlo zavárania. 

                                                            

                                                                 REALIZÁCIA 

V dopoludňajších hodinách sme sa vybrali spoločne s deťmi na trh. Deti mali možnosť pozorovať 

rôzne druhy ovocia, zeleniny, kvetín ale aj činnosti ľudí na trhu. Reprodukovali svoje doterajšie 

poznatky o danej téme, zároveň zážitkovým učením nadobudli nové poznatky. Po úspešnom nákupe 

čerešní sme sa vrátili naspäť do materskej školy. Nasledovalo čistenie ovocia a príprava na zaváranie. 

Popoludní nás navštívili babičky, ktoré nám vysvetlili tajomstvá zavárania a zároveň deťom 

predviedli, ako sa pripravuje kompót. Pri činnostiach pomáhali aj deti, umyté čerešne vkladali do fliaš, 

neskôr prilepovali nálepky na fľaše, prikryli textíliou a obviazali dekoračnou stuhou. 

 

                                                       REFLEXIA 

Počas návštevy tržnice deti nadobudli nové skúsenosti pozorovaním a zážitkovým učením. 

Predovšetkým však mali radosť z procesu zavárania, keď vkladali ovocie do fliaš, následne 

pozorovali zaváranie a záverečnou fázou bola vlastnoručná dekorácia fliaš. 
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