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Správa 

 

Cieľ činnosti:  

 

 

 Ponúkať deťom zážitkové aktivity. 

 Prehlbovať spoluprácu medzi rodinou a materskou školou. 

 Priblížiť deťom ľudové tradície Dňa Sv. Martina 

 Formou aktivít rozvíjať u detí hudobný sluch a cit pre rytmus, 

pohybové a jazykové zručnosti.  

 Realizáciou aktivít činnostného charakteru prispieť k rozvíjaniu 

sociálnych, kooperatívnych, vedomostných a verbálnych 

zručností.  

 Oboznámiť deti s prírodnými produktami a možnosťou ich 

spracovania. 

 

Plnenie úloh: 

 

 

 Rozvíjať sociálne kompetencie: spoločenské vzťahy, pozitívne 

postoje, položenie základov prírodovedného poznania. 

 Rozvíjať verbálne zručnosti: komunikačné konvencie. 

 Rozvíjať poznávacie schopnosti: rozhovorom o činnostiach. 

 Rozvíjať priestorovú predstavivosť a orientáciu v priestore. 

 Prebúdzať u detí prirodzenú zvedavosť o činnostiach 

prostredníctvom poznávania oklitého sveta. 

Metódy:  Rozhovor, napodobňovanie. 
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REALIZÁCIA 

 

Predchádzajúce činnosti: 

 

V jesennom a zimnom období máme niekoľko príležitostí na pestovanie ľudových tradícií 

/Deň Sv. Martina, Mikuláš, Advent, Vianoce). Považujeme za dôležité už v predškolskom 

veku oboznamovať deti s ľudovými tradíciami, zvyklosťami a kultúrnym bohatstvom našich 

predkov. Takými, ktoré sú jedinečné a tradujú sa ústnym podaním z pokolenia na pokolenie – 

riekanky, rečňovanky, povedačky, spievanky, ktoré poskytujú deťom možnosti rozvoja po 

emocionálnej aj verbálnej stránke. 

 

 

 

 

 

Organizácia:  Zabezpečenie vhodných podmienok pre realizáciu aktivít. 

 Príprava potrebných pomôcok a rekvizít, priblíženie sviatku Sv. 

Martina prostredníctvom príbehov, piesní a básní, nácvik, 

dramatizácia. 

Pomôcky: Sukne z modrotlače, rekvizity na dramatické hry, lampáše  

na vytvorenie sviatočnej atmosféry. 

Doplnkové aktivity: Hry na tržnicu – rolové hry. 

 



  
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEŇ SV. MARTINA 

 

Spoločne s deťmi a ich rodičmi sme sa rozprávali o význame tohto sviatku a príprave  

na slávnostné vystúpenie detí. V hudobno-dramatickom programe odznelo množstvo piesní, 

riekaniek a kruhových hier s témou husí. 

 

Hudobno-dramatické hry: 

 Ki játszik ilyet, majd meg mondom milyet. 

 Nincs szebb madár, mint a lúd. 

 Hatan vannak a mi ludaink. 

 Süss fel nap, fényes nap. 

 Gyertek haza ludaim. 

 Egyél, libám, egyél már. 

 Hej a Sályi piacon. 

 Hogy a csibe hogy. 

 Suszter vagyok én. 

 Túrót vettem, elejtettem. 

 Recse, recse pogácsa. 

 Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet. 

 Réce, ruca vadliba. 
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REFLEXIA: 

Môžeme skonštatovať, že ciele projektu pestovania ľudových tradícií boli naplnené.  

V spolupráci s rodinou sme vzbudili záujem u detí a posilnili ich vzťah k ľudovej kultúre. 

Deti získali množstvo pozitívnych zážitkov a poznatky nadobudli hravou formou. 

 

 

Správu napísala: Katarína Harangozóová                                          V Košiciach 14.11.2017 

 


