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

Mesiac

FEBRUÁR
„Svet okolo
nás“

MAREC
„Kamarátka
kniha“

APRÍL
„Jarné
prebúdzanie“

Činnosť
Fašiangové prípravy – zhotovenie karnevalových masiek a škrabošiek
Fašiangový karneval v materskej škole – fašiangové zábavné dopoludnie
spojené s prezentáciou masiek
Spoznávame vesmír – exkurzia do Hvezdárne a Planetária v Košiciach
Lyžiari na svahu – účasť na základnom lyžiarskom výcviku v Levočskej
doline
Svetový deň chorých – exkurzia v areáli nemocnice v Spišskej Novej Vsi
Pôstna krabička pre Afriku – pomáhame núdznym finančným príspevkom
Čítame si spolu – týždeň zhotovenia rozprávkových kníh
Kde sa knihy predávajú? – návšteva kníhkupectva v Spišskej Novej Vsi
„Pod brezou“ – prednes básní v školskej záhrade pri príležitosti Svetová
dňa poézie
Divadelné predstavenie „Červená čiapočka“ v Spišskom divadle
Predškoláci do školy – návšteva žiakov 1. ročníka v základnej škole
Voda najcennejší dar – vychádzka k vodnému toku Hornádu spojená
s pozorovaním prebúdzania prírody zo zimného spánku
Pečenie a ozdobovanie veľkonočného pečiva
Spoločná krížová cesta rodičov a detí v pôstnom období
Putovanie vodnej kvapky - čistíme studničky s ochranármi a v spolupráci
so Správou národného parku Slovenský raj
Deň Zeme – kreslenie na chodník v areáli materskej školy
Separáčik v materskej škole – beseda o triedení odpadov
Tvoríme si záhradku – sadenie rastlín do skalky v školskej záhrade
Návšteva Botanickej záhrady v Košiciach – netradičné plody Zeme
Zvedavko na vidieku - návšteva hospodárskeho dvora

MÁJ
„Srdce dokorán“

JÚN
„Slnečné
pozdravy“

Moja vlasť – kto sa stará o naše mesto? Návšteva primátora mesta
v Spišskej Novej Vsi
Mamičke z lásky – besiedka a poďakovanie mamičkám z úst detí
Deň otvorených dverí Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej
Vsi
Kto nás chráni – stretnutie s policajtom, návšteva Mestskej polície
Spišskej Novej Vsi
Dopraváčik a bezpečnosť na ceste – návšteva dopravného ihriska
v Spišskej Novej Vsi
Športujeme kíl sa zbavujeme – letná olympiáda detí sprevádzaná
športovými aktivitami na dvore materskej školy
Mesiac Panny Márie – pešia púť na Mariánsku horu v Levoči s oddychom
v lese
Oslava Dňa detí – týždeň detskej radosti spojený s prekvapením
Smelí plavci – účasť na základnom predplaveckom výcviku na plavárni s
inštruktorom
Celodenný výlet do Zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi
Tvoríme detský herbár - vychádzka na lúku, zber lúčnych kvetov
Svätojánska noc v materskej škole
Slávnostné ukončenie školského roka svätou omšou v kostole
Nanebovzatia Panny Márie
Slávnostná akadémia detí a rozlúčka s predškolákmi

Plán aktivít na II. 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

