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

 

 

 

ERASMUS+ CSEPP, családdal együtt példával program 

 

 

PLÁN ČINNOSTI 

 

Téma: Mesiac priateľstva  

 

Aktivity: Projekt priateľstva 

 

 

Zúčastnená organizácia: 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach 

 

Dátum: 30.05.2018 

 

Organizačná zodpovednosť: 

Harangozóová Katarina 

Perjéssy Ágnes 

 

 

 

 

 



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

 

  

 

Správa  

Cieľ aktivít: 

 

 Ponúkať deťom zážitkové aktivity. 

 Nadväzovať detské priateľstvá. 

 V priebehu aktivít rozvíjať sluchové vnímanie, cit pre 

rytmus, pohybové zručnosti, komunikačné schopnosti. 

 V piesňach uplatňovať pravidelnú pulzáciu. 

 Rozvíjať sociálne zručnosti: verbálnu aj neverbálnu 

komunikáciu v kooperatívnych činnostiach.  

 Motiváciu vystupovať.  

 Rozvíjať u detí správnu výslovnosť. 

 Počúvať s porozumením, emocionálne prežívať text. 

 Rozvíjať intonačné schopnosti detí. 

Plnenie úloh:  Dramatizácia krátkeho deja, detských ľudových hier, 

navodenie príjemnej atmosféry. 

 Predstavenie maňuškového divadla „A csillagszemű 

juhász.” 

Metódy: Nacvičovanie, fixácia. 

Organizácia:  Zapezpečenie priestorových podmienok. 

 Zabezpečenie materiálnych podmienok. 

Pomôcky: Interaktívna tabuľa, internet, maňušky, výkresy, pastelky. 
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Predchádzajúce činnosti: 

Rozprávali sme sa o priateľstve, o význame priateľstiev v živote človeka. Čo pre nás 

znamenajú priateľstvá, prečo si vážime svojich priateľov. Ozajstný priateľ je najväčším 

pokladom,  svedčia o tom aj porekadlá. Priateľstvá vytvorené v predškolskom veku môžu 

sprevádzať človeka po celý život. 

REALIZÁCIA 

Naša materská škola sa zapojila do ďalšieho projektu. Deti v každej triede prekvapili svojich 

kamarátov veselými kresbami, alebo kolektívnymi výtvarnými prácami, kde kresliacemu 

dieťaťu smerovalo ruku druhé dieťa.  Touto metódou sa posilňovala dôvera detí v druhých a 

rozvíjala sa medzi nimi kooperácia. 

Ahoj, priateľ môj, vyzývam ťa do tanca! V triede 4-5 ročných detí sa uskutočnilo hudobno-

pohybové predstavenie a hra ľudových hier, ktorými pozdravili ostatné deti v materskej škole. 

Prípravkári sa predviedli dramatickým umením, zahrali pre ostatných maňuškové divadlo. 

Projekt priateľstva sa týkal nielen našej materskej školy, zapojili sa aj ostatné materské školy 

angažované v projekte CSEPP. Prostredníctvom interaktívnej tabule a internetu sme mali 

možnosť nadviazať s nimi spojenie naživo, a pozdraviť ich všetkých, na Slovensku, i mimo 

hraníc našej republiky. 

 

REFLEXIA: 

Pri príležitosti mesiaca priateľstva sa deti obohatili novými zážitkami a upevnili si detské 

priateľstvá. 

Košice 31.08.2018 

 

Harangozóová Katarina                       Szegedyová Erika 

    Manažér projektu Koordinátor 
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