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Plán aktivít
na I. polrok v šk. roku 2017/2018

Mesiac

SEPTEMBER
„Vitajte
v materskej
škole“

OKTÓBER
„Plody jesene“

Činnosť
Slávnostná svätá omša pri príležitosti začiatku školského roka 2017/2018
Všetci sa kamarátime – spoznávanie svojich kamarátov v materskej škole
prostredníctvom zoznamovacích hier
Kto sa o nás stará v materskej škole – oboznamovanie sa s povolaním
zamestnancov materskej školy na ich pracovisku, exkurzia
Deň mlieka – vyrábanie a ochutnávanie mliečnych kokteilov s ovocím
Dopraváčik upozorňuje – návšteva detského dopravného ihriska s
prezentáciou „Becepáčik na návšteve v materskej škole“
Mesiac Panny Márie – modlitba sv. ruženca v kaplnke Nepoškvrneného
počatia Panny Márie
Poznávame deti sveta – beseda s misionárkou pri príležitosti Svetového
dňa misií
Šarkaniáda v prírode spojená s jesennými hrami
Poklady z našej záhrady – výstava doneseného ovocia a zeleniny zo
záhradky
Deň jablka – pripravujeme jablkovú štrúdľu
Zdravé a veselé zúbky máme - beseda o správnom čistení zúbkov s
dentálnou hygieničkou
Stredoeurópsky deň stromov – vychádzka do parku, spoznávanie
ihličnatých a listnatých stromov a kríkov
Zvieratká sú naši kamaráti - návšteva Vlastivedného múzea v Spišskej
Novej Vsi pri príležitosti Svetového dňa zvierat
Starká, starký ďakujeme – kultúrne vystúpenie detí pri príležitosti sviatku
Úcty k starším

NOVEMBER
„Rytmy času“

DECEMBER
„Vianočné
prekvapenia“

JANUÁR
„Čaro zimy“

Pamiatka zosnulých – návšteva cintorína spojená s modlitbou za
zosnulých a zapálením sviece
My sme smelí turisti – turistická vychádzka spojená s pozorovaním znakov
jesene, zberom rôznych prírodnín
Oslavujeme Deň materských škôl
„Vítame ťa, Mikuláš“ v našej materskej škole
Pečieme vianočné medovníčky – príprava vianočného pečiva na sviatky
Vianoc
Vianočné tvorivé dielne za účasti rodičov
Zima okolo a teplo v nás – výroba darčekov a vianočnej pošty pre blízkych
Prechádzka Vianočnými trhmi s kúpou vianočných medovníkov
Vianočná besiedka spracovaná v divadelnom predstavení našich detí
„Narodil sa nám Spasiteľ“
Čo som našiel pod vianočným stromčekom – špeciálny deň v materskej
škole s hračkami, ktoré deti dostali pod stromček
Beseda o správnom postupe obliekania a obúvania sa v ročnom období
Zimné radovánky – sánkovačka s deťmi
Snehové kráľovstvo – zimné hry na snehu
„Nebojte sa zvieratká, postaráme sa o vás“ – zhotovenie búdky pre
vtáčiky

Plán aktivít na I. polrok sa v priebehu školského roka 2017/2018 môže meniť v závislosti od ponúk aktivít
kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií.

V Spišskej Novej Vsi 31.08.2017

Schválila: Mgr. Andrea Buchtová, poverená riadením Súkromnej materskej školy Alžbetka

