Mesiac

Cieľ

počas
školského roka

Uskutočňovať návštevy detí najstaršej
vekovej
skupiny
v ZŠ
s triednymi
učiteľkami a deťmi prvého ročníka
Uvedomiť si konzumáciu mlieka pre zdravie
– kosti, zuby, skvalitňovať psychomotorické
kompetencie spracovaním a využívaním
rozličných materiálov,
V spolupráci s rodinou využiť jesenné dary
záhrady, vytvoriť produkty

IX.

X.

X.

Aktivita

Identifikovať rôznorodosť rastlinnej ríše,
pozorovať zmeny na stromoch,
manipulovať s prírodninami- odtláčať
prírodniny
S pomocou rodičov a detí pripraviť výstavu
výtvorov z jesenných plodov
Zachovávať hodnoty ľudového umenia
prostredníctvom žijúcich nositeľov ľudovej
kultúry a remeselnej výroby.

Škola volá
Svetový deň mlieka v
školách (28. 9.)
Záhady našej záhrady
Jesenná tržnica
Svetový deň stromov /20.10./

Jesenná výstava na Sv. Gála
(hody)
Koza, koza, čo robíš v mojej
záhrade

X.

X.

Zistiť smer vetra, sledovať svoje telo pri
behu (zadýchanie sa, relaxácia),

X.

Posilňovať telesné a duševné
sebavedomie, pocit spokojnosti

X.

prostredníctvom aktivít v triedach poznať,
rozlíšiť, triediť a vyberať zdravé potraviny,

zdravie,

Svetový deň umývania rúk
Šarkan letí
Deň duševného zdravia
10.10.
Svetový deň výživy – Deň
jabĺčka

zážitkovým učením priblížiť poznatky
o správnej výžive, zdravom stravovaní,

XI.

XII.

I.

I.

II.

II.

16. 10.

Sprostredkovať deťom konkrétne
informácie a poznatky o ľudovej kultúre,
zvykoch a tradíciách súvisiacich s ročným
obdobím

Na Martina medveď líha

Zachovať hodnoty ľudového umenia
prostredníctvom žijúcich nositeľov kultúry
a remeselnej výroby.
Vedieť , že rôzne druhy živočíchov/vtákov
a rybky/ vyžadujú pre svoj život rôzne
druhy potravy. Pri pozorovaní sa
zameriavať na tie, ktoré sa nachádzajú
v blízkom okolí.

Vianočné tvorivé dielne

Súťaž medzi triedou predškolákov z MŠ
a deťmi 1. Ročníka
( návšteva prvákov v MŠ)

Návšteva detí MŠ v školskej telocvični ZŠ

Približovať deťom ľudové zvyky a tradície
realizovaním ľudových slávností, osláv a
vystúpení na verejnosti.

Staráme sa o zvieratká,
vtáčikov

Postavím si snehuliaka

Zacvičme si spolu

Prezentácia fašiangových
zvykov
KARNEVAL

Účasť učiteľky prvého ročníka na triednom
ZRŠ – požiadavky školy na rodičov detí
predškolákov.

ZRŠ predškolákov

Vzájomná spolupráca učiteliek MŠ a ZŠ pri
zápise detí do prvého ročníka

Zápis do 1. ročníka

IV.

V tvorivej atmosfére chrániť svoje zdravie,
poznať a využívať zásady zdravého
životného štýlu, šírením osvety o zdravej
strave, dôležitosti spánku,

Svetový deň zdraviaChceme byť zdraví
7. 4.

IV.

Zvládnuť elementárne základy plávania,
osvojiť si plaveckú gramotnosť a zvládnuť
technicky obstojným spôsobom pohyb vo
vode,

Predplavecká príprava –
5 – 6 ročné deti

IV.

S pomocou učiteľky sa starať o rastlinky –
sadenie, polievanie, plevanie, praktickou
činnosťou získať poznatky, návyky,
vzájomnú pomoc

Zeleninová a bylinková
záhradka

IV.

Utvárať pozitívny vzťah k prírode,
prebúdzať environmentálne cítenie

IV.

Poznávať zvykoslovie, históriu, folklórne
bohatstvo a obyčaje svojich predkov

Morena – sviatky jari
Staviame my máje

IV.

Spoznávať krásu ľudového umenia
prostredníctvom spevu ľudových piesní,
recitovaním básní, tancov

III.

III.

Deň zeme

V.

V.

V.

Beseda so spisovateľom o už známej knihe.
Hravou formou vzbudiť u detí záujem
o čistenie zubov, nadobudnúť poznatky
v oblasti ústnej hygieny, rozlíšiť príčiny
možného nebezpečenstva a poškodenia
zdravia pri konzumácií sladkostí.
Identifikovať rôznorodosť živočíšnej ríše,
spoznávať spôsob života zvierat
prostredníctvom vychádzky, výletu

Vitaj, pán spisovateľ

Zdravé zúbky nebolia

Výlet do prírody / Záblatie /

V.

Pozorovať večernú oblohu, vedieť rozlišit
Mesiac a hviezdy

Tajomstvo vesmíru

V.

Identifikovať rôznorodosť živočíšnej ríše,
identifikovať rozdiely medzi živočíchmi

Deň včely
20.5.

Spoznávať a udržiavať krásu ľudového
umenia prostredníctvom spevu ľudových
piesní
Maľované čítanie – návšteva na hodine
slovenského jazyka.

Májové spievanky

V.

V.

Prváci a školkaři čítajú

