
  
 

 

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

 

 

 

ERASMUS+ CSEPP, családdal együtt példával program 

 

 

PLÁN ČINNOSTI 
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Správa 

Cieľ činnosti: - Vytváranie slávnostnej atmosféry. 

- Nacvičovanie piesní a básní k danej tematike. 

-Emocionálne prežívanie rozlúčkovej slávnosti. 

Plnenie úloh:  

 Umožniť deťom emocionálne prežívať, vnímať, rozvíjať ich 

predstavivosť, fantáziu, rečové schopnosti, kooperáciu v 

činnostiach.  

 Rozvíjať odvahu, iniciatívu k vystupovaniu. 

 Vytvárať u detí kladný vzťah k dramatickému umeniu. 

 Precvičovať u detí schopnosť predniesť naučený text. 

 Spievať intonačne čisto. 

 Prehlbovať u detí cit pre rytmus, pravidelnú rytmickú pulzáciu. 

 Zhotovenie darčekov a prekvapení pre prípravkarov. 

Stratégie: príprava, nácvik, fixácia. 

 

 

Organizácia:  Zabezpečenie priestorových podmienok. 

 Zabezpečenie potrebných materiálnych podmienok. 

 

Pomôcky: Štipce, výkresy, knihy, CD. 
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                                                      REALIZÁCIA 

Predchádzajúce činnosti: 

Prípravkári sa s materskou školou lúčili vo veľkolepom štýle. Každoročne sa na túto 

slávnostnú udalosť pripravujú doslova všetci. V tomto období si prípravkári spomenú na svoje 

prvé i uplynulé dni v materskej škole, prezrú si fotoarchív a videonahrávky uplynulých rokov. 

Rodičia spoločne zdobia priestory materskej školy kvetinami a balónmi. Prípravkári sú 

sviatočne oblečení a očakávajú hostí na svoje záverečné vystúpenie v materskej škole. 

       Rozlúčkový deň 

Slávnostná rozlúčka sa konala 21. júna. V dopoludňajších hodinách sa deti lúčili so svojimi 

kamarátmi z ostatných tried. Privítali sa navzájom básničkami a pesničkami, prijímali darčeky 

a vlastnoručne vyrobené prekvapenia. Lúčili sa s deťmi z prvej a druhej triedy, 

zamestnancami školy, ale aj s priestormi, hračkami aj so školským dvorom. Po rozlúčke 

nasadli do vláčika Nostalgia Expresu, ktorý ich odviezol do základnej školy. Tam sa privítali 

s pani učiteľkami a prváčikmi. Nasledovalo krátke vystúpenie prípravkárov a potom sa 

predviedli aj prváci, spievali a recitovali pre naše deti. Po programe deti zase nastúpili do 

vláčika, ktorý ich odviezol do centra mesta Košíc. Keď sa previezli po meste, nasledoval 

slávnostný obed v materskej škole a poobede nasledovalo vystúpenie pre rodičov a hostí. 

                                                       REFLEXIA 

Rodičia boli dojatí a nadšení z vystúpenia detí. Vyjadrili svoju vďaku za krásny program a 

starostlivosť o svoje deti všetkým zamestnancom školy. 

 

Košice 30.06. 2018 

    ………………............ ………………………….. 

Harangozóová Katarina                  Szegedyová Erika 

   
Projektový manažér                   Koordinátor 


