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SEPTEMBER Tešíme  sa  do škôlky Prvý mesiac tráviť v škôlke 

zaujímavými aktivitami- 

adaptácia  

OKTÓBER Farebná  jeseň- príroda plná 

vitamínov 

Turistické vychádzky do 

prírody so zberom prírodnín- 

gaštany, šišky, listy, liečivé 

rastliny, šípky, uvaríme si 

bylinkový čaj 

Deň úcty  k starším Program pre starých rodičov, 

darček pre starkých – 

realizované podľa 

epidemiologických opatrení 

Deň zdravej výživy 

 ( 16.10.2022) 

Aktivity zamerané na zdravú 

výživu 

zdravie  na  tanieri Príprava ovocných 

a zeleninových šalátov 

NOVEMBER Deň materských škôl 

(4.11.2022) 

Aktivitami s deťmi si 

pripomenúť Deň MŠ- 

zdôrazniť význam, poslanie 

a opodstatnenie MŠ na 

Slovensku 

Farby  okolo nás Spoznávame, triedime, 

priraďujeme farby z prírody- 

Land-Art- veselé stromy, 

mandaly,  

Rozlúčka  s  jeseňou Lampiónový sprievod cez 

dedinu, lúčime sa s jeseňou 

DECEMBER Privítajme  Mikuláša Príchod do MŠ Mikuláša, 

anjela a čerta medzi deti, 

rozdávanie darčekov, krátke 

pásmo básní a piesní pre 

návštevu 

Vianočné tradície- Ako to 

bolo u nás na Vianoce 

Pečenie medovníkov, 

zdobenie vianočného 

stromčeka, zhotovenie 

vianočnej pohľadnice pre 

rodinu a známych, posedenie 

pri štedrovečernom stole- 

tradície pri stolovaní 

JANUÁR Zimné  radovánky Sánkovanie, bobovanie, 

guľovanie, stavanie 

snehuliakov , kĺzanie sa na 

ľade 

FEBRUÁR Kŕmenie  vtáčikov Pochopiť význam 

starostlivosti o vtáčiky 

v zime v spolupráci 

s rodinou, zhotovovanie 

vtáčích búdok, krmivo pre 

vtáčiky, kŕmenie 

 Fašiangy v materskej škole Beseda s etnológmi Bc. 



Babiar a Mgr.Zapletalová 

o zvykoch a tradíciách u nás 

v regióne, ako to bolo kedysi 

na fašiangy, spoznávanie 

ľudových hudobných 

nástrojov, hry, piesne z našej 

obce 

Fašiangový sprievod obcou 

v krojoch a maskách 

Karneval Radostne, zábavne 

a súťaživo prežívať 

atmosféru sviatkov 

v dopoludňajších hodinách 

v priestoroch MŠ 

MAREC Kde si nájdem  knihu Návšteva knižnice, 

spoznávať prostredie 

knižnice 

Zahrajme  si  divadielko Divadelná rozprávka 

predškolákov 

Vítanie  jari Vynášanie Kyseľa – zvyky 

a tradície v našom regióne 

Deň vody ( 22.3.2022) Pochopiť význam vody pre 

ľudí, zvieratá a rastliny na 

našej planéte - aktivity 

Depistáž  školskej  zrelosti Vyšetrenie školskej zrelosti 

psychologičkami z CPPPaP 

vo Veľkom Krtíši 

APRÍL Apríl  mesiac  lesov- 

vychádzka  do okolia 

Cieľom je pokúsiť sa 

zvládnuť dlhšiu trasu, 

poznávať vzdialenejšie 

prírodné prostredie v danom 

ročnom období, pozorovať 

prebúdzanie sa prírody a 

prekonávať prírodné 

prekážky a utvárať pozitívny 

vzťah k prírode a k 

pohybových aktivitách.  

Zasaďme si semienko Sadenie v záhradke na 

školskom dvore, zhotovenie 

bylinkovej záhrady 

Návšteva lesnej  

pedagogiky 

Návšteva lesníkov- beseda 

o prírode, zvieratách + 

tvorivé aktivity 

Svetový  deň  zdravia ( 7.4) V zdravom tele, zdravý 

duch- pohybové aktivity 

zamerané na prevenciu proti 

obezite 

Deň zeme ( 24.4) Rozvíjať environmentálne  

povedomie detí tvorivým a 

hravým spôsobom, chrániť 



prírodu a starať sa o ňu, a 

tak zveľaďovať životné 

prostredie. 

MÁJ Florián ( 4.5) Malí hasiči LOGI 707- názorné ukážky 

hasičov, deti si vyskúšajú 

byť ozajstnými hasičmi 

Deň matiek Kultúrny program pre 

mamičky + darček  

Deň rodiny ( 15.5) Zhotovenie pamiatky – 

darčeka pre rodinu  

Deň mlieka (19.5) Návšteva Agrodružstva 

Príbelce, pozorovať život 

kravičiek na farme, 

starostlivosť o ne, vieme 

odkiaľ máme mliečko 

Deň včiel ( 20.5) Beseda so včelárom, aktivity 

na tému včela 

JÚN MDD- športová olympiáda Rozvíjať vzťah k športovým 

aktivitám a súťažiam 

Deň v pieskovej bani Cieľom je pokúsiť sa 

zvládnuť dlhšiu trasu, 

rozvíjať orientačné 

schopnosti, zdolávať 

prírodné prekážky a 

pozorovať krásu prírody v 

letnom období. 

Škôlka na výlete Celodenný výlet po dohode 

s rodičmi  

Rozlúčka s predškolákmi Program predškolákov, 

záverečné fotenie na tablo 

a odovzdávanie osvedčení za 

prítomnosti rodičov. 

 

 

 


