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Správa 

Cieľ činnosti: - Vytváranie slávnostnej atmosféry. 

- Rozvíjanie intelektových schopností, formou dramatického umenia. 

- Vystúpenie detí  v hudobno-pohybovom pásme, emocionálne 

prežívanie. 

Plnenie úloh:  

 Spoločná oslava Dňa matiek v materskej škole, obdarúvanie, 

emocionálne prežívanie. 

 Rozvoj predstavivosti detí, pamäti, pozornosti a emocionálneho 

prežívania.  

 Vytvárať u detí kladný vzťah k dramatickému umeniu, 

vystupovaniu.  

 Precvičovať u detí schopnosť predniesť naučený text. 

 Počúvať s porozumením, pochopiť a emocionálne prežívať 

obsah textu. 

 Spievať intonačne čisto. 

 Prehlbovať u detí cit pre rytmus, pravidelnú rytmickú pulzáciu. 

 Príprava darčeka pre mamičku. 

Stratégie: príprava, nácvik, fixácia. 
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                                                      REALIZÁCIA 

Predchádzajúce činnosti: 

Každoročne oslavujeme Deň matiek v našej materskej škole. Je to deň, ktorý sa oslavuje v 

každej triede a sú zapojené všetky deti. Učiteľky pripravujú pre deti básne a piesne na túto 

tematiku a darčeky pre mamičky už s radosťou zhotovujú aj najmladšie deti.   

       Deň matiek v materskej škole 

Tento rok sme deň matiek v materskej škole oslavovali 17. mája. Srdečne sme privítali 

mamky aj staré mamy. Deti z jednotlivých tried pripravili zvlášť program pre túto príležitosť. 

Deti prednášali básne, spievali a tancovali. Po vystúpení prekvapili svoje mamky a staré 

mamy vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Slávnostný program pokračoval na školskom 

dvore. Tam na hostí čakal prestretý stôl s koláčikmi a limonádou. Slávnostné odpoludnie sa 

nieslo v duchu priateľských rozhovorov medzi rodičmi a pedagógmi, deti mali možnosť sa 

vyhrať do sýtosti na školskom dvore. 

                                                       REFLEXIA 

Strávili sme príjemné slávnostné chvíle spoločne - deti, rodičia a pedagógovia. Rodičia 

vyjadrili svoju vďaku a uznanie pedagógom za pripravený krásny program.  

 

Košice 17.05. 2018 

    ………………............ ………………………….. 

Harangozóová Katarina                  Szegedyová Erika 

   
Projektový manažér                   Koordinátor 

Organizácia:  Zabezpečenie priestorových podmienok. 

 Zabezpečenie potrebných materiálnych podmienok. 

Pomôcky: Rekvizity, dekorácie, rytmické hudobné nástroje. 


