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Správa z činnosti: 

Cieľ činnosti:  

 

Vytvoriť vianočnú atmosféru, oživiť tradície 

Vianoc. 

Rozvíjať intelektuálne schopnosti 

prostredníctvom dramatizácie. 

Zahrať vianočné pastorále a precítiť pritom 

charakteristické vlastnosti postáv. 

Predstaviť prítomným formou dramatizácie 

príbeh o narodení Ježiša. 

Plnenie úloh:  

 

Navodenie vianočnej atmosféry – oslava 

vianočných sviatkov v kruhu najbližších. 

Zabezpečenie všestranného vývinu dieťa po 

stránke sociálnej, emocionálnej a 

intelektuálnej. 

Nacvičiť formou dramatizácie príbeh o 

narodení Ježiša. 

Dbanie na správnu výslovnosť a pochopenie 

významu textu. 

Dbanie na intonačne čistý nácvik spevu. 

Počas spevu dbanie na spoločné tempo a 

rozvíjanie rytmického cítenia. 

 

 

 



 

   
 

 

Metódy: Dramatizácia, imitačná, zážitková, 

motivačná. 

Organizácia aktivity: Pozvanie rodičov, starých rodičov a 

príbuzných na besiedky. 

Nácvik vianočného predstavenia. 

Príprava potrebných rekvizít a kostýmov. 

Zabezpečenie slávnostného pohostenia 

(catering). 

Realizácia oslavy. 

 

Pomôcky: Kostými na vystúpenie pre pastierov, anjelov, 

troch kráľov, Máriu a Jozefa. 

Rytmické hudobné nástroje. 

Vianočné darčeky pre rodičov. 

 

 

Príprava: 

 

S deťmi sme viedli rozhovor o sviatkoch, ktoré sú počas zimných mesiacov. Oživili sme si 

príbeh narodenia Ježiša a s tým spojené vianočné sviatky. Oboznámili sme sa s príbehmi o 

Betleheme.  Deti si s radosťou pripravili vianočné darčeky, ktoré po vianočnom vystúpení 

slávnostne podarujú svojim rodičom. Pre naše partnerské materské školy sme natočili video 

pozdravy, prostredníctvom ktorých sme im zapriali príjemné prežitie vianočných sviatkov. 

 



 

   

 

 

Vianočné vystúpenie 

 

K zaužívaným tradíciám našej materskej školy verne patrí aj príprava vianočnej besiedky. 

Tieto Vianoce sme oslavovali vo väčšom počte, keďže v tomto roku pribudlo k našej 

materskej škole aj elokované pracovisko s dvomi novými triedami. Pred Vianocami si naši 

predškoláci nacvičili formou dramatizácie hru pod názvom Betlehem, ktorú odohrali 

v katolíckom a reformovanom kostole a aj v našej materskej škole počas vianočnej besiedky 

pre svojich rodičov, starých rodičov a príbuzných. Z vianočného predstavenia neboli 

vynechaní ani naši najmenší, ktorí oblečení do pekných kostýmov zarecitovali a zaspievali 

svojim rodičom a starým rodičom krásne vianočné básne a piesne. Potom čo deti predviedli 

čo si pre svojich blízkych pripravili, vo vzniknutej vianočnej atmosfére obdarovali svojich 

rodičov vlastnoručne pripravenými darčekmi. Ani detičky neodišli na prázdno. Za krásne 

účinkovanie dostali sladkú odmenu a rozprávkovú knihu, ktorú si budú môcť počas 

vianočných prázdnin spolu s rodičmi čítať. Takto tradične sme uzavreli ďalší kalendárny rok 

v našej materskej škole. 

 

Reflexia:  

 

Našim škôlkarom sa podarilo vyčariť nádhernú vianočnú atmosféru nielen v materských 

školách ale aj v oboch kostoloch. Všetci zúčastnení odchádzali vianočne naladení a s pokojom 

v duši. 
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