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Správa 

Cieľ činnosti: - Vytvárať radostnú atmosféru. 

- Ponúknuť deťom zážitkové aktivity. 

- Rozvíjať a upevňovať spoluprácu rodiny a materskej školy. 

- Zážitkovou formou rozvíjať u detí intelektové schopnosti, verbálne  

  zručnosti, rozvíjať ich motoriku a sociálnu interakciu.  

Plnenie úloh:  

 Rozvíjať sociálne zručnosti, verbálnu aj neverbálnu 

komunikáciu. 

 Vytvárať u detí kladný vzťah k dramatickému umeniu, 

vystupovaniu.  

 Vedieť byť asertívny aj empatický. 

 Počúvať s porozumením, zapojiť sa do dialógu. 

 Orientovať sa v priestore, vyjadriť pohybom emócie. 

 Rozvíjať u detí cit pre rytmus, pravidelnú rytmickú pulzáciu. 

Stratégie: Rozhovor, tanec s hudobným triom – „Így tedd rá”, pohybové 

hry, 

rolové hry, karnevalová zábava. 
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                                                     REALIZÁCIA 

Predchádzajúce činnosti: 

Každým rokom sa naše deti lúčia so zimou práve karnevalovou zábavou. Už sa nevedia 

dočkať, kedy si oblečú svoje karnevalové kostýmy, masky a prekvapia svojich kamarátov i 

pani učiteľky. Aktívne sa zapájajú do výzdoby tried a chodieb, kde vešajú veselé 

pestrofarebné a vlastnoručne vyrobené papierové dekorácie, stuhy a balóny.  

       Karneval v materskej škole 

V karnevalový deň prichádzali deti do materskej školy oblečené do kostýmov od výmyslu 

sveta. Ale aj pani učiteľky prekvapili deti svojimy kostýmami. Panovala veselá nálada, každý 

predstavil svoj kostým a nasledovala tancovačka pod vedením lektorky ľudových tancov. Na 

záver nasledovalo fotenie detí, aby mali pamiatku zo skvelého karnevalového dňa. 

                                                       REFLEXIA 

Rozlúčka so zimou priniesla pre deti množstvo skvelej zábavy a zážitkov, osvojili si nové 

tanečné kroky, rozvíjali cit pre rytmus, orientáciu v priestore a kooperáciu. 

 

Košice 09.02. 2018 

    ………………............ ………………………….. 

Harangozóová Katarina                  Szegedyová Erika 

   
Projektový manažér                   Koordinátor 

Organizácia:  Zabezpečenie priestorových podmienok. 

 Zabezpečenie potrebných materiálnych podmienok. 

 Navodenie radostnej atmosféry 

Pomôcky: Kostýmy, masky – v spolupráci s rodičmi, rekvizity, hudobné nástroje. 


