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Správa 

Cieľ činnosti:  Ponúkať zážitkové aktivity.  

 Prehlbovať vzťahy a spoluprácu rodičov a materskej školy. 

Plnenie úloh:  

 Vzbudenie prirodzenej zvedavosti detí, získavanie pracovných 

zručností a návykov, nadobúdanie zážitkov z finálnych 

produktov vlastnej aktivity. 

 Rozvoj fantázie, pozornosti, vôľových vlastností a jemnej 

motoriky. 

Stratégie: Rozhovor 

Skupinové pracovné činnosti. 

 

 

 

 

Realizácia:  Zabezpečenie priestorových podmienok. 

 Zabezpečenie potrebných materiálnych podmienok.  

Pomôcky:             nožnice, lepidlo, farebné papiere, ceruzky, čajové sviečky. 
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REALIZÁCIA 

 

V adventnom období sa v našej materskej škole realizovali tvorivé dielne, kde rodiny s deťmi 

a pedagógovia materskej školy sa spoločne v poobedných hodinách venovali spoločným 

prípravám vianočných sviatkov. Deti so svojimi rodičmi pripravovali z papiera a rôznych 

prírodných materiálov vianočné ozdoby a pohľadnice. Spoločné tvorivé dielne ponúkajú 

príležitosť pre rodičov a pedagógov, aby sa navzájom lepšie spoznali a odovzdali informácie 

o aktuálnych problémoch, aktivitách, plánoch do budúcnosti. V tvorivých dielňach sa aktívne 

realizovali aj oteckovia, ktorí so svojimi ratolesťami vytvorili množstvo krásnych a 

kreatívnych výtvorov vo všetkých troch triedach. Zhotovili vianočné dekorácie, svietniky, 

darčekové tašky, ozdoby na vianočné stromčeky. 

 

REFLEXIA: 

Deti boli na spoločné výtvory právom hrdé. Prežili množstvo zážitkov zo spoločnej práce. 

Zážitky mali nielen deti, ale aj ich rodičia, predovšetkým zo spoločne strávených chvíľ. Deti 

boli motivované, mali radosť z činností. Ich rozžiarené očká vypovedali o všetkom. Finálne 

produkty vykúzlili v materskej škole predvianočnú atmosféru. 
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