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Správa 

Cieľ činnosti: - Vytváranie vianočnej atmosféry, zachovanie tradícií. 

- Rozvoj intelektu detí, formou dramatizácie.  

- Poznávanie pastierských hier zážitkovou formou, emocionálne   

  prežívanie.  

- Prostredníctvom tradícií a tradičných pastierských hier priblížiť  

  narodenie Ježiša Krista. 

Plnenie úloh:  

 Vnímať dôležitosť a odkaz vianočných sviatkov pre ľudí, 

súdržnosť rodiny, obdarúvanie, emocionálne prežívanie. 

 Rozvoj predstavivosti detí, pamäti, pozornosti a emocionálneho 

prežívania formou dramatizácie.  

 Vytvárať u detí kladný vzťah k dramatickému umeniu, 

vystupovaniu.  

 Precvičovať u detí schopnosť predniesť naučený text. 

 Počúvať s porozumením, pochopiť a emocionálne prežívať 

obsah textu. 

 Spievať intonačne čisto. 

 Prehlbovať u detí cit pre rytmus, pravidelnú rytmickú pulzáciu. 

Stratégie: príprava, nácvik, fixácia. 

 



  
 

 

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

 

 

                                                      REALIZÁCIA 

Predchádzajúce činnosti: 

Rozhovory na tému – sviatky zimy. Prežívanie atmosféry týchto sviatkov. Význam adventu, 

adventného kalendára, adventných vencov, príbehy z Betlehemu. Zapojenie rodín do 

spoločných príprav – kostýmy. 

       Vianoce v materskej škole 

V našej materskej škole sa stalo tradíciou, že na záver kalendárneho roka sa každoročne 

uskutoční vianočné vystúpenie detí. Aj tento rok si deti spoločne s pedagógmi našej materskej 

školy pripravili bohatý repertoár piesní, básní, tančekov a hier s vianočnou tematikou. Bola to 

úžasná príležitosť pre rodiny, aby sa stretli a vypočuli si v podaní svojich ratolestí vianočný 

program a tak spoločne prežívali atmosféru adventného obdobia. Deti po vystúpení 

obdarovali svojich rodičov vlastnoručne vyrobenými darčekmi. 

                                                       REFLEXIA 

Strávili sme príjemné adventné chvíle spoločne - deti, rodičia a pedagógovia. Zapriali sme si 

navzájom šťastné a veselé Vianoce. 

 

Košice 08.01. 2018 

    ………………............ ………………………….. 

Harangozóová Katarina                  Szegedyová Erika 

   
Projektový manažér                   Koordinátor 

Organizácia:  Zabezpečenie priestorových podmienok. 

 Zabezpečenie potrebných materiálnych podmienok. 

 

Pomôcky: Kostýmy, rekvizity, rytmické hudobné nástroje. 


