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Správa z činnosti: 

Cieľ činnosti:  

 

Realizovať aktivitu formou zážitkovej 

metódy.  

Prehĺbiť spoluprácu rodiny a materskej školy.  

Podporovať zdravý životný štýl. 

Plnenie úloh:  

 

Úlohou  detí a ich rodičov bolo postaviť čo 

najkrajší hrad z piesku. 

Úlohou detí a učiteliek bolo pripraviť dve 

zástavy, ktoré slúžili na výzdobu 

postavených hradov. 

Organizácia aktivity: Príprava aktivity. 

Príprava pomôcok potrebných na realizáciu 

aktivty. 

Realizácia activity a reflexia. 

 

Pomôcky: Výkresy, farebné papiere, farebné ceruzky, 

fixky, lepidlá, slamky, nožnice, lopatky do 

piesku, vedierka, tvorítka do piesku, piesok v 

dvoch pieskoviskách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Príprava na realizáciu aktivity:  

Aktivitu sme si vopred podrobne premysleli a naplánovali. Počas prípravy na projekt bolo 

úlohou detí, za pomoci učiteliek, vymyslieť a vytvoriť čo najkrajšiu zástavu, ktorá mala slúžiť 

na ozdobu jednotlivých hradov. Na vytvorenie zástav mali deti k dispozícii výkresy, farebné 

papiere, nožnice, farebné ceruzky a fixky. Na ich dozdobenie vytvorili aj obrázky hradov. 

Zástavy pripevnili na slamky, aby sa čo najjednoduchšie dali umiestniť na vyhotovené hrady. 

Potom sa už len netrpezlivo čakalo na hlavnú činnosť – stavanie hradov. 

 

Realizácia aktivity:   

Konečne prišlo dlho očakávané popoludnie. Detičky netrpezlivo čakali na svojich rodičov, aby 

sa mohli spoločne pustiť do tvorenia krásnych hradov. Aby bola aktivita zaujímavejšia 

a pútavejšia, vytvorili sa dve skupiny, ktoré medzi sebou súťažili. Prvú skupinu trovili deti a ich 

rodičia, ktorí navštevujú MŠ Žižkovu a druhú tí, ktorí navštevujú Elokované pracovisko MŠ 

Turgenevovú. Každá skupina mala k dispozícii jedno pieskovisko a množstvo kreatívnych 

pomôcok – lopatky, vedierka, tvorítka. Stavanie hradov bolo nesmiernym zážitkom nielen pre 

deti, ktoré mohli stráviť krásne popoludnie so svojimi rodičmi ale aj pre rodičov, ktorí sa aspoň 

na malú chvíľu mohli opäť vrátiť do svojich detských čias. Dôkazom toho boli aj hrady, ktoré 

priam rozkvitali pod rukami jednotlivých družstiev. Vyvrcholením činnosti bolo vytýčenie 

zástav v oboch pieskoviskách. 

 

Reflexia:  

Obidva hrady boli skutočne prekrásne. Deti spolu s rodičmi sa do tejto aktivity naplno v žili 

a vložili do tejto činnosti lásku a spolutvorenie, čím vyčarili veľmi príjemnú atmosféru. 

Vytvorené hrady zdobili naše pieskoviská ešte aj nasledujúce dni, keďže si ich deti chránili 

a vytešovali sa aj vejúcim zástavám. 
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