Mesačné aktivity ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga (materská škola)
v školskom roku 2021/2022
Triedne aktivity, školské akcie,
miestne a okresné prehliadky:

Termín:

1.Pomáhať deťom v rýchlej adaptácii na materskú školu,
pomocou hier, piesní, hudobných hier, ukazovačkami,
spoznávaním okolia.

September

2. Utvárať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám,
rozvíjanie pracovných zručností, hudobno-pohybové hry, hry
s náčiním, maľovať farbami, prstovými farbami dopravné
prostriedky, značky.
3. Exkurzia na vlakovú stanicu, spojená s témou Bezpečne na
ceste v škôlke a okolí.
5. Týždeň dobrovoľníctva (návšteva charitného domu, úprava
okolia materskej školy).
1.

Rozvíjať fantáziu, tvorivosť, zručnosti zhotovovaním
výtvorov z jesenných plodov a prírodného materiálu –
Jesenné tvorivé dielne s rodičmi.

2. Upevňovať úctu k starším pri príležitosti mesiaca úcty
k starším „Babka, dedko mám Vás rád“ – návšteva
klientov charity s programom a darčekmi
Október
3. Výroba ruženca do súťaže: O najkrajší ruženec.
4. Zapojiť sa do modlitbovej reťaze: Milión detí sa modlí
za pokoj vo svete.
5. Jesenná súťaž VIKI (o najkrajší jesenný výrobok,
zaslaním do papiernictva VIKI).
1. Pamiatka zosnulých
Návšteva cintorína pomodliť sa pri hrobe, prejaviť úctu
zosnulým.
2. Osvojovať
si hygienické návyky prostredníctvom
dopoludňajších cielených aktivít: Zúbky ako perličky“ ,
„O zubnej kefke“.
November

3. Výtvarná súťaž: PRAMIENOK (zameraná na prírodu
a environmentálnu výchovu v materských školách).

4. Evička nám ochorela: aktivity zamerané na oboznámenie
s prvou pomocou. Spolupráca so ZŠ, deťmi zo zdravotného
krúžku.

Zodpovední
(á)
Všetky uč.

Dátum
splnenia

5. Výroba adventných vencov (aktívne sa zapojiť do výroby
vencov v priestoroch základnej školy).

1. Aktívne sa zúčastňovať na príprave a oslave sviatku Všetky pani
v MŠ, sviatok svätého Mikuláša.
učiteľky
2. Oboznámiť deti s ľudovými tradíciami :
„Vianočné oplátky, medovníčky“ - pečenie a zdobenie,
spolupráca s ŠKD návšteva detí z MŠ do ŠKD
(spoločné pečenie).

December

3. Návšteva Charitného domu sv. Františka, vianočné
pásmo.
4. Nácvik VIANOČNEJ AKADÉMIE.
1. Rozvíjať schopnosť pohybovať sa v rôznom prostredí bez Všetky pani
strachu a zábran, aktívne sa zapojiť do zimných
učiteľky
športových hier „Zimná olympiáda“ – sezónne činnosti,
sánkovanie, bobovanie, športový deň hier na snehu.
Január

2. Rozvíjať priestorovú orientáciu a logické myslenie:
„Deň s LOGIKO PRIMO, Bee Bot“ – spolupráca s 1. st. ZŠ
s MŠ.
3. Lyžiarsky výcvik (predškoláci) podľa aktuálnej covid
situácie a počasia.
1. Uľahčiť deťom vstup do 1.ročníka ZŠ, oboznámiť sa s jej
priestormi, zamestnancami. „Škola volá“ – návšteva
1.triedy ZŠ, školského klubu.

Február

2. Rozvíjať emocionálnu gramotnosť a prosociálne
správanie detí, oboznamovať sa s ľudovými zvykmi
a tradíciami výroba karnevalových masiek
„Karneval“.
3. Výroba valentínskeho pozdravu do súťaže CVČ.

1.
Marec

Rozvíjať záujem o knihy a písmená, počúvať
s porozumením, rozvíjať predčitateľskú gramotnosť „Tajomstvo kníh“ – návšteva knižnice.

2. Rozvíjanie ľudových tradícií v speve piesní a recitácia –
príprava cez triedne kolo: Hviezdička.
3. Školské kolo recitačnej súťaže: Mám básničku na
jazýčku (príprava diplomov, sprievodného programu).

4. Plavecký výcvik pre deti MŠ (predškoláci), Aquarelax
Dolný Kubín podľa covid situácie
5. Veselé čítanie rozprávok pred oddychom detí:
v spolupráci so ZŠ, čítanie žiakov.

1. Rozvíjať tvorivosť a fantáziu pri práci s netradičným
materiálom, využitím rôznych techník pri výrobe
dekoratívnych predmetov súvisiacich s ľudovými
zvykmi a slovenskou kultúrou „Veľkonočný košíček“
– zdobenie veľkonočných vajíčok,
Apríl

2. Rozvíjanie ľudových tradícií v speve piesní, príprava
detí na súťaž: Oravský speváčik, v Habovke.
3. Modlitba krížovej cesty v charitom dome
sv.Františka.
4. Súťažná prehliadka v speve ľudových piesní: Spieva
celá rodina (vo Vitanovej).
1. Upevňovať kladný emocionálny vzťah k členom
rodiny- matke, skvalitňovať schopnosť správať sa
sebaisto v rôznych situáciách : „Deň matiek“ –
vystúpenie detí s programom, zhotovenie darčekov.

Máj

2. Návšteva Charitného domu sv. Františka, potešiť
staré mamy, vystúpenie, zhotovenie darčekov.
3. Divadelné (prípadne filmové) predstavenie pre deti
MŠ ku dňu detí.
1. Dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať
s kamarátmi, vedieť rešpektovať ostatných, správať sa
empaticky „MDD“ – zábavno-súťažné hry.

Jún

2. Upevňovať prosociálne správanie, vedieť komunikovať
ovládať svoje city, postoje „Rozlúčka s predškolákmi“ –
zhotovenie tabla, darčekov, besiedka.

