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Občasník pre rodičov a deti

Milí rodičia!
Práve držíte v rukách prvé vydanie nášho „ Občasníka Škôlkárik , ktorý sme sa rozhodli vydať pri
príležitosti mesiaca knihy a ním bol Marec. V tomto časopise by sme Vás chceli informovať
o živote detí v materskej škole a o aktivitách , ktoré pre deti pripravujeme.
Naša materská škola je dvojtriedna, ktorú v súčasnosti navštevuje 35 detí. Počas školského roka
rozvíjame potenciál každého dieťaťa, všímame si a identifikujeme potreby jednotlivých detí,
pomáhame riešiť problémy adekvátnym spôsobom, za pomoci špeciálnej pedagogičky a ďalších

odborníkov. V edukačných aktivitách

sa snažíme

rešpektovať prirodzené rozdiely

v intelektuálnej, emocionálnej, pohybovej, vôľovej a charakterovej oblasti, ktoré sú podmienené aj
situáciou v rodinách, rôznym socio-kultúrnym a ekonomickým zázemím. Naša edukačná činnosť
je zameraná na plnenie cieľov plánu výchovnej a vzdelávacej práce, plánu aktivít MŠ
rozvíjajúceho programu výchovy a vzdelávania. Dobre pripraviť deti pre život je najdôležitejším
poslaním všetkých , ktorí sa podieľajú na ich výchove a vzdelaní - rodičia a učitelia.
Preto si myslím , že naša spolupráca s Vami rodičmi, by mala byť čo najlepšia a založená na
vzájomnej dôvere a porozumení. Do budúcnosti uvítame Vaše námety a nápady na spoluprácu

a prácu s deťmi. Budeme radi ak bez obáv a primeraným spôsobom vyjadríte i prípadnú
nespokojnosť s našou prácou. Svoje pripomienky môžete prezentovať prostredníctvom triednych
učiteliek v triede Včielok Vlasta Lichtmanová, v triede Lienok Mgr. Ivana Prenosilová alebo
v Rade školy zástupcom rodičov Ing. Janka Drahutová , Mudr. Renáta Karasová.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami a veríme, že na našej materskej škole nájdete i pozitívne stránky
a budete chodiť do zamestnania s vedomím, že o Vaše dieťa je v nej dobre postarané.
Mgr. Adriana Čerňanová

riaditeľka MŠ










Prednáška pre rodičov Pripravenosť dieťaťa na vstup do ZŠ
Návšteva kamarátov v prvej triede
Hudobno zábavný program Simsalla
Projekt Deň Zeme
Oslavy Dňa matiek
Sférické kino – podmorský svet
Deň rodiny a Deň detí
Rozlúčka s predškolákmi













Plody zeme, zhotovenie výrobkov z prírodnín
Jablko a jeho variácie
Bábkové divadlo Lienka O pyšnej Dorotke
Zdravý úsmev prednáška s dentálnou hygieničkou
Vitaj u nás Mikuláš
Vianočné trhy s programom detí
Divadlo Slniečko Separovanie odpadu
Fašiangový karneval
Testovanie školskej zrelosti
Kniha je môj kamarát
Bábkové divadlo Čím budem – povolania

Niečo na tému školskej zrelosti
Školská zrelosť je to, čo má dieťa vedieť, zvládnuť na konci predprimárneho vzdelávania.
Školská zrelosť je veľmi individuálna záležitosť. Kým u jedného dieťaťa pozorujeme
predčasnú vyspelosť- mimoriadne nadané deti sú schopné aj predčasného zaškolenia, u iných
je potrebné odložiť školskú dochádzku o rok, aby v niektorých oblastiach ešte dozreli.
Psychológ môže odporučiť predčasné zaškolenie po komplexnom individuálnom
psychologickom vyšetrení. Takéto prípady sa v praxi stávajú a uvedené deti sú predčasne
zaradené do riadnej ZŠ, resp. v prípade mimoriadneho nadania, do základnej školy pre
nadané deti.
Všeobecne je pre nástup do prvého ročníka základnej školy potrebné, aby dieťa spĺňalo
niekoľko dôležitých predpokladov, medzi ktoré patria predovšetkým:
Telesná spôsobilosť, kde ide o kvalitatívnu premenu telesnej stavby dieťaťa, jeho primeranú
výšku a váhu, fyzickú zdatnosť, atď. Je vhodné ak sa ešte pred nástupom do školy určí aj
vyhranenie laterality či je dieťa pravák alebo ľavák.
Zdravotný stav týkajúci sa toho, či je dieťa po zdravotnej stránke dobre kompenzované
rozhodne pediater pri pediatrickom vyšetrení.
Psychická zrelosť- zahŕňa pracovnú, sociálnu, emocionálno- vôľovú a rozumovú
pripravenosť: napríklad dieťa vie prejsť od hry k vytrvalému výkonu s konkrétnym cieľom,
k vedomiu povinnosti a zodpovednosti. Má záujem o nové poznatky, písmená a číslice.
Sociálna spôsobilosť – u dieťaťa je vyvinutá potreba stretávať sa s inými deťmi a novými
ľuďmi, schopnosť podriadiť sa záujmom iných a začleniť sa do novej skupiny. Dieťa nie je
agresívne a dokáže dobre spolupracovať.
Emocionálna spôsobilosť- dosiahnutie emocionálnej stability, ústup impulzívnych reakcií
a nadmernej vzrušivosti ( Napríklad dieťa sa nehádže o zem, nekope okolo seba a pod., ak sa
mu nevyhovuje).
Rozumová spôsobilosť poukazujúca na bystrý úsudok, dobrú pamäť a logické myslenie
dieťaťa.

Rečové schopnosti dieťaťa v zmysle čistej, zrozumiteľnej, dobre artikulovanej reči s jasným
vyjadrovaním sa a primeranou slovnou zásobou.
Ak dieťa nespĺňa v dostatočnej miere čo len jedno z uvedených kritérií, je na mieste zvážiť
jeho zaškolenie.

Oblasti školskej
pripravenosti

Kognitívny rozvoj - vedomosti

Dieťa má
vedieť
V oblasti
Jazyk a komunikáciaia
-

Vv oblasť matematika Dieťa má
vedieť

-

V oblasti Príroda

Dieťa má vedieť -

Vyjadrovať sa gramaticky zrozumiteľne,
Chápať jednoduché inštrukcie k úlohám a činnostiam,
Tvoriť vety,
Odpovedať na otázky v zmysle ich obsahu,
Vyjadriť prosbu, želanie,
Viesť zmysluplný dialóg,
Reprodukovať texty (báseň, rozprávka, zážitok, oznam,...),
Určovať prvú a poslednú hlásku v slove,
Sluchom rozlišovať slabiky v slovách a slová vo vetách,
Správne a zreteľne vyslovovať všetky hlásky, hláskové skupiny
Jednoducho opisovať vnímané osoby, veci a javy.

Poznať farby a ich odtiene,
Pomenovať a rozlišovať geometrické tvary (trojuholník, štvorec, obdĺžnik,
kruh) aj priestorové geometrické tvary ( kocka, kváder, guľa, valec),
Vykonávať počtové úkony v číselnom rade do 10
Triediť, priraďovať a zoskupovať predmety podľa určených kritérií (napr.
veľkosť, farbu, tvar, množstvo, spoločné vlastnosti, znaky, a iné),
Rozlišovať časti celku, detaily,
Nakresliť jednoduché tvary podľa vzoru alebo postupnosti inštrukcií
(slovného diktátu)
Orientovať sa v priestore a používať adekvátne pojmy na určenie miesta aj
polohy vzhľadom k vlastnej osobe aj iným osobám a predmetom navzájom
(napr. prvý- posledný, väčší- menší, ľahší- ťažší, vpredu- vzadu, vpravovľavo, hore- dole, pod- nad),
Vysvetliť časovú postupnosť (včera- dnes- zajtra, teraz- potom)
Orientovať sa na ploche pracovného lista podľa zadanej úlohy

Opísať časti ľudského teľa,
Opísať dieťaťu známe zvieratá a rastliny,
Určiť základné znaky ročných období,
vyjadriť skúsenosti s počasím,
Jednoducho vysvetliť význam vody, vzduchu a pôdy.

Oblasti školskej
pripravenosti

Adaptácia

Spolupráca

Emocionálny a sociálny rozvoj – postoje, osobnostné vlastnosti

Dieťa má
zvládnuť

-

Odlúčenie od blízkych osôb,
Pôsobenie prirodzenej autority učiteľa,
Dodržiavanie pravidiel správania sa detí v triede

Dieťa má
zvládnuť

-

Skupinové hry a činnosti
Komunikáciu a spoluprácu s deťmi a dospelými na
spoločensky prijateľnej úrovni,
Dohodovanie spôsobov riešenia jednoduchých úloh
v skupine detí,

-

Dieťa má

-

zvládnuť
-

Prosociálne
správanie

Dieťa má
zvládnuť

-

Uskutočňovanie hier a činnosti riadených učiteľom
sústredením sa aspoň 15-20 minút,
Samostatné plnenie úloh so zameraním pozornosti
aspoň 10 minút
Dokončenie hier, ktoré si slobodne vybralo,

Podelenie sa o hračky, veci,
Zdvorilé a ohľaduplné správanie s používaním slovďakujem, prosím, prepáč,
Nenásilné riešenie konfliktov.

Učili sa Včielky
Vieme veľa basničiek a peničiek, ale zopakujte si so mnou tie najnovšie básničky, ktoré
sme sa naučili.
Čo zistíme v kalendári?
Že slniečko viacej žiari,
sniežik sa aj v hore topí, nezostanú po ňom stopy.
Tešíme sa všetci z jari. Snežienkam sa v tráve darí,
natrháme z nich aj mame, do vázičky jej ich dáme.
Vŕbe rastú puky veľké, nachystá v nich peľu včielke.
Dunčo žmurká na svet z búdy: „Príroda sa celá budí!“
Snežienka
Snežienočka drobučká, utiahnutá v kríčku,
Prečože máš ručníček na belavom líčku?
Júj zima je veliká, a je kvietok malý,
Júj, bojím sa, že mi mráz moje líčka
spáli.
Len sa neboj snežienka že ťa zima zdrví,
už je po nej,
jar je tu a ty si kvet prvý.
Hneď za tebou plno ich, na lúčinku príde,
zahoď, zahoď ručníček, veď už teplo
bude.
Jar
Ide jar, ide jar,
slniečko nám hladká tvár.
Jarné vtáča s rezkou
piesňou,
vyletelo na konár.
Chichi tam, chichi tu,
všade plno štebotu.
Všetko čo až dosiaľ
spalo,
prebúdza sa k životu.

Zajac
Skáče zajko pobehajko,
Skáče velký smelec.
Na vŕšku si zvrtol nôžku,
Spravil kotrmelec.

Učili sa Lienky

Vyrástli dve snežienky,
v snehu stoja po členky.
Poďme nazad do zeme,
vraví prvá zronene.
Vydržme len dníčkov pár,
za humnami je už jar.

Pospájaj bodky a obrázok si vyfarbi

Vystrihni si a vyfarbi kytičku. Poznáš
tie kvety ako sa volajú?
---------zohni
///// natri lepidlom a spoj

Nikolka Kozáková

Samko Drahuta

Lucasko Gabriš

Betka Raníčková

Miško Gabriš

Andrejko Dubový

Karolínka Kamenická

Jurko Ďurčík

Petronelka Kuviková

Naša prosba smerom k Vám – rodičom
Vážení rodičia prosím nedávajte deťom hračky do škôlky, tu ich máme dosť !
Dôvody prečo sa hračky prinesené z domu neakceptujú:
• predovšetkým z hygienického hľadiska (určite doma Vaše dieťa nechodí s mackom, autom ... na
WC, nedovolíte mu ich válať po zemi utierať s nimi zem a potom si sadnúť k obedu a nakoniec
s nimi skončiť v postieľke pri ušku ).
• šetrite nám naše uši prosím , každá druhá hračka vydáva rôzne zvuky, my tu hluk máme i bez
nich!
• my Vám chceme šetriť vašu peňaženku lebo čo má jeden to chce mať väčšinou i druhý
chceme predísť škriepkám kôli hračkám typu ja sa s ním s ňou nebavím, nechce mi požičať
hračku....a toto sa deťom len tak ľahko vysvetliť nedá, najmä keď ich je v triede 20! Alebo, „on mi
pokazil hračku“, ktorá bola drahá, „mama mi bude doma nadávať“.
• šetrite nám čas, ktorý môžeme venovať iným deťom počas aktivít lebo my musíme prednostne
hľadať obľúbenú postavičku z Kinder vajíčka! Viete si predstaviť hľadať niečo také? Ak nie tak
Vás pozývame! Bežne sa nám to stáva a tomuto chceme predísť lebo naozaj sa dá čas využiť
zmysluplnejšie!
• z emocionálneho hľadiska by sa dieťa ( nehovoriac o predškolákoch ) malo vedieť odpútať od
svojej obľúbenej hračky na určitú dobu najlepšie (počas pobytu v MŠ)!
• V neposlednom rade vám chceme šetriť i vaše ruky a nohy, aspoň sa nemusíte neraz vracať z
domu, preto, že dieťa si zabudlo svoju hračku.
Prosím rešpektujte túto požiadavku a primerane vvysvetľujte deťom doma prečo nie je dobré nosiť
si hračky do MŠ.
Vopred Vám ďakujeme

Mama, tato zapíšte si do kalendára!
5. 4. 2018 o 15.00 hod stretnutie rodičov predškolákov s Mgr. Ivetou Smahovou
23 -24. 4 2018 zápis detí do ZŠ Eduarda Shreibera Lednické Rovne
17. 5 2018 zápis detí do MŠ Dolná Breznica

Blahoželáme:
marec narodeniny: Betka Rajníčková
Peťko Zeman

Pri príležitosti Dňa učiteľov, želáme všetkým učiteľom a všetkým zamestnancom MŠ ,veľa zdravia,
pracovného elánu, tvorivých síl a životného optimizmu pri ich práci .
Apríl narodeniny: Sárka Gurínová
Matejko Gorelka
Mirko Dorňák
apríl meniny: Jurko Ďurčík
Marek Villín
Marek Prekop

Touto cestou sa chceme poďakovať i pánovi starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva za ich ochotu a
podporu v rozvoji MŠ, ale i tým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporujú .
Prajeme Vám krásne a požehnané veľkonočné sviatky.
Deti a kolektív MŠ

