
DETI  MATESKEJ ŠKOLY POZNÁVAJÚ SVET SO SLNIEČKOM 

„ Nad Liskovou slnko svieti, poznávať svet volá deti.“ 

 

Čo sme spoznali so slniečkom v materskej škole v 1. polroku 

SEPTEMBER  „ Slniečko svieti na naše deti“ 

              Cieľom všetkých aktivít a činností v mesiaci september bolo  navodiť radostnú atmosféru v triede 

a v materskej škole tak , aby sa deti tešili na  pobyt v nej, na spoločné hry, zážitky. Celý mesiac nás 

slniečko sprevádzalo témami ako: 

Ja a moji kamaráti 

Ja a moja rodina 

Kto sa o nás v škôlke stará 

Bezpečne v škôlke a do škôlky  

Na záver mesiaca sme spolu s deťmi  II. a III. triedy  uskutočnili vychádzku do Martinčeka a využili sme 

tak posledné slnečné dni. 

 

OKTÓBER  „Slniečko a pani jeseň“ 

 

Témy v mesiaci október vychádzali z typických znakov ročného obdobia jeseň. Téma Farebná 

jeseň bola zameraná nielen na poznávanie farieb na okolitých reáliách,  na vnímanie rôznorodosti 

prírodného prostredia, ale aj na poznávanie zmien v prírode ( počasie, zmeny v rastlinnej a živočíšnej ríši 

a pod.) Deti uplatnili svoje  poznatky v rôznych výtvarných a pracovných činnostiach a vyzdobili svojimi 

výtvormi celú materskú školu. Poznatky o jeseni si ďalej deti prehĺbili v téme Kam sa stratili vtáčky. 

Rozšírili si elementárne poznatky o vtákoch, ktoré musia odletieť do teplých krajín a ktoré dokážu 

prezimovať v našich podnebných podmienkach. Téma projektu V Babičkinej záhrade a  Čo nám jeseň 

priniesla- žijeme zdravo bola  zameraná na rozvíjanie všetkých zmyslov, prostredníctvom ktorých deti 

spoznávajú rôzne plody, ovocie a zeleninu, ale aj  na priblíženie a zdôraznenie významu a dôležitosti 

ovocia a zeleniny a iných zdravých potravín pre zdravie človeka. 

V spolupráci s rodičmi sme zhotovili výstavku ovocia a zeleniny vo vstupnej hale, ďalej sme oberali 

ovocie v školskej záhrade, pripravovali sme si ochutnávku ovocia, sledovali sme divadelné predstavenie „ 

Kráľovstvo maškŕt“ a vozili sa na koníku. 

 

NOVEMBER „ Slniečko a počasie“ 

V mesiaci október sme vo svojich činnostiach nadviazali na predchádzajúce témy o jeseni. Ich  cieľom 

bolo  oboznámiť deti s tým, aký vplyv má jesenné počasie na človeka a jeho zdravie, ale aj na zmeny 

v prírode. V téme „Svieť slniečko na naše telíčko“ získali deti poznatky o ľudskom tele a o dôležitých 

životných orgánoch. Na tému o ľudskom tele nadväzuje a prelína sa s ňou téma „Slniečko sa oblieka“. 

Deti si upevnili a ďalej rozšírili  poznatky o starostlivosti o vlastné zdravie a zdravie iných. Hravou 

formou sa oboznámili s prácou lekára, čím sa odbúrava strach s nemocníc, krvi a pod. Súčasťou tejto 

témy bola  aj ochrana proti drogám. 



Obsahom témy „ Kalendár počasia“ a „Zvieratká a počasie“ bolo priblížiť deťom prírodné javy 

ovplyvnené počasím a deti mali možnosť oboznámiť sa  s niektorými voľne žijúcimi a lesnými zvieratami 

a ich prípravou na zimu. 

V tomto mesiaci vzhľadom na témy o ľudskom tele a zdraví, sme začali s dentálnym program pre 5-6 

ročné deti a naplánovali spoluprácu s dentálnou hygieničkou. Materská škola taktiež v spolupráci 

Centrom pedagogicko psychologického poradenstva v Ružomberku zabezpečila rodičom stretnutie 

s logopédom, ktorý podľa ich záujmu vyšetril výslovnosť detí. 

 

DECEMBER „ Slniečko a biele Vianoce“ 

Najkrajší mesiac v roku plný prekvapení, radosti a rozžiarených detských očiek, taký bol december v materskej 

škole. Deti sa v témach  „Vitaj milí Mikuláš“ „Voňavé Vianoce“ a „Vianoce sú za dverami.“ oboznámili 

s vianočnými zvykmi a tradíciami. Deti spoločne pripravovali výzdobu triedy, materskej školy 

a vianočného stromčeka v obci, piekli a zdobili  medovníky, počúvali vianočné príbehy a spievali koledy. 

Ďalej nacvičili  program na Mikuláša a predškoláci na vianočnú besiedku v kultúrnom dome.  Deti 2 a 3 

triedy sa zúčastnili tvorivých dielní v liptovskom múzeu „ Čaro Vianoc“ a navštívili sme  divadelné  

predstavenie „Perníková chalúpka“ 

A čo nás čaká v 2. polroku? 

Zápis do ZŠ aj do MŠ, Karneval, gymnastická súťaž, nácvik programu na deň matiek, škola v prírode, 

výlet a mnoho, mnoho zaujímavých vecí....... 

 

Mgr. Andrea Brestovská 
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Vychádzka do Martinčeka 

 

 



 
Výstavka ovocia a zeleniny 

 

 

 
Oberačka v školskej záhrade 

 
Divadelné predstavenie „ Kráľovstvo maškŕt“ 

 



 
Vozíme sa na koníku 

 

 

Hurá konečne sneh... 

 



 

Vitaj milí Mikuláš.... 

 

 

 

Návšteva Ružomberka, tvorivé dielne v Liptovskom múzeu 



 

Aj vtáčiky budú mať vianoce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


