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Jesenné vydanie časopisu

OČKO
Pre rodičov, deti a všetkých, ktorí sa zaujímajú o naše zariadenie.

Na úvod...
Milí rodičia,
so začiatkom nového školského roka sa Vám dostáva do rúk ďalšie číslo
nášho časopisu Očko, v ktorom sme pre Vás opäť pripravili informácie
o aktuálnom dianí v našej materskej škole. Tí, ktorí do materskej školy
chodili aj v predchádzajúcom roku, sa zas vrátili ku svojim kamarátom,
hračkám, k pani učiteľkám. No zároveň sme privítali aj tváričky nových
detí. Vždy sa snažíme vymyslieť pre deti niečo nové a naplánovať rok plný
podnetných aktivít a nezabudnuteľných zážitkov. O niektorých z nich,
ktoré deti prežili v prvých mesiacoch nového školského roka, sa dočítate
na nasledujúcich stranách.
Príjemné čítanie...
Kolektív autorov SŠMŠ, SCŠPP a DSS

Dobro došlo – týždeň dobrovoľníctva

Každoročne

je

dobrovoľníctvu.

v mesiaci
Vzhľadom

september
na

veľký

venovaný

úspech

tejto

jeden
akcie

a

týždeň
záujem

dobrovoľníkov, sa aj v našom zariadení realizoval v dňoch od 16.-22.
septembra. Privítali sme viacero dobrovoľníkov, ktorí prejavili snahu
o zveľadenie okolia SŠMŠ a DSS. Predovšetkým chlapci z OZ NÁVRAT –
RDZO Kráľová upravili a opílili dreviny, pokosili trávnik, a tak zveľadili
okolie celého areálu a vytvorili priestor pre bezpečné trávenie pobytu
vonku našich detí. Dúfame a prajeme si, aby rok 2018 priniesol opäť
dobrovoľníkov do našej SŠMŠ, pretože plánov zveľadiť, upraviť a vytvoriť
je veľa a dúfame, že sa aj s Vašou pomocou naplnia. „Dobro došlo 2018!“

Šarkan letí, kopec víta všetky deti...

Lieta šarkan pomaličky,
pozdravuje lastovičky.
Chvostom krúti sem a tam,
šťastnú cestu želám vám.

Posledný

septembrový

šarkaniády.

Naše

deti

týždeň
si

sa

niesol

svojimi

v našej

šikovnými

škôlke
rúčkami

v znamení
vyrobili

pestrofarebných šarkanov, ktorých vyskúšali aj na neďalekom kopci.
Počasie nám taktiež prialo a o vietor, ktorý vynášal naše šarkany vysoko
do výšin, nebolo núdza. Vyšantené deti sa po tejto vydarenej akcii vracali
späť do škôlky obohatené o nové zážitky a plné radostných dojmov.

Deň plyšového medvedíka
Tak, ako každoročne v našej škôlke, tak
aj teraz bol jeden zo septembrových
dní

-

Dňom

plyšového

medvedíka.

V tento deň si deti doniesli do škôlky
jednu

obľúbenú

hračku,

ktorú

predstavili ostatným deťom. Kamarátov oboznámili s tým či má hračka
nejaké meno, kedy ju dostali a ako sa s ňou doma hrávajú. Po takomto
krátkom zoznamovaní sa deti mohli s hračkami pohrať

alebo si ich

požičať navzájom. Deťom sa takýto nevšedný deň v škôlke veľmi páčil
a už sa so svojimi obľúbenými hračkami tešia zas na ďalší rok.

Týždeň zdravia

Tretí októbrový týždeň sa malí škôlkari starali o svoje zdravie viac ako inokedy.
Celý tento týždeň sa niesol v duchu Týždňa zdravej výživy. Každý deň si mohli
deti zamaškrtiť na zdravých, aj vlastnoručne pripravených dobrotách. Realizovali
sme rôzne didaktické hry, kde sme ovocie a zeleninu poznávali čuchom, hmatom
a chuťou.

Rôzne

druhy

ovocia

i

zeleniny

sme

využili

aj

pri

výtvarných

a pracovných činnostiach, a tak sme vytvorili krásne práce. V stredu nám pani
kuchárky pripravili chutné nátierky, ktoré výborne chutili a lahodili aj oku.
Ochutnali všetci, aj tí ktorí nátierky veľmi nemusia. Na konci týždňa sme si zo
zvyšného ovocia vyrábali ovocné smoothie.

Jesenné tvorivé dielne
Pestrofarebná
prírodného

jeseň

nám

materiálu,

ponúka

ktorý

veľmi

mnoho
často

využívame pri tvorení s deťmi. Keďže naše
detičky

sú

veľmi

šikovné

a rady

tvoria,

rozhodli sme sa pozvať do našej škôlky aj ich
rodičov a zrealizovať jesenné tvorivé dielne
s využitím týchto prírodnín. A tak dňa 18.
októbra ku nám zavítali rodičia v popoludňajších hodinách, aby spolu so
svojimi deťmi vytvorili nádherné dekoračné dielka a strávili tak príjemné
popoludnie. Výsledkom bola trieda plná papierových tekvičiek, usmiatych
sovičiek

z lístia,

jabĺčok

z odpadového

materiálu

a maľovaných

pestrofarebných jesenných stromov. Celé popoludnie sprevádzala príjemná
atmosféra a tvorenie sme spojili s každoročnou ochutnávkou nátierok,
ktoré pripravili naše tety kuchárky. K tomu sme spolu s deťmi pripravili
rôzne druhy čerstvého ovocia a zeleniny, ako aj rôzne čaje. Týmto zároveň
ďakujeme rodičom za ich záujem a čas strávený u nás v materskej škole.

Keramické tvorivé dielne
V mesiaci november sa v našej škôlke po prvýkrát realizovali keramické
tvorivé dielne, nakoľko hlina je vďačný materiál, z ktorého môžeme
vyrobiť všeličo a dáva deťom priestor rozvíjať ako ich jemnú motoriku,
tak zároveň aj koordináciu oko-ruka. Prostredníctvom hry s hlinou nám
pán keramikár ukázal zaujímavým spôsobom ako si aj naše detičky môžu
vyrobiť rôzne predmety. Netrvalo dlho a deti vykúzlili z hliny krásne
vlastné keramické výrobky. Hotové hlinené zvieratká, príšery, či kvety sa
nechali vyschnúť a vypáliť v hlinenej dielni. Deti tak strávili nielen
dopoludnie plné zábavy, ale zároveň si osvojili aj niečo zo základov práce
s hlinou.

Návšteva domova dôchodcov

Jednou z tém nášho Školského vzdelávacieho programu je nielen jeseň ako
ročné obdobie, ale aj metaforická jeseň života – staroba. Poslaním nášho
predškolského zariadenia je okrem iného, aj vštepovanie základných
morálnych vlastností, ako je úcta k starým rodičom a spoluobčanom.
Mnohí starí rodičia sa dennodenne podieľajú na výchove svojich vnúčat,
a práve deti vedia najlepšie oceniť ich lásku. Preto sme v októbri, ako
mesiaci

úcty

k starším,

chceli

svojou

návštevou

potešiť

starších

spoluobčanov v Domove dôchodcov Senium, pre ktorých sme si pripravili
vystúpenie, ktoré by pohladilo ich dušu. Deti recitovali básničky, zaspievali
piesne, či predviedli tance. Dojímavú atmosféru umocnili vlastnoručne
vyrobenými darčekmi, ktoré osobne rozdali každému seniorovi.

Halloween
Posledný októbrový deň sme sa premenili na škôlku
čarov

a kúziel

strašidiel

-

prezrádzala

a tak

spoločne

Halloween.
výzdoba

privítali

sviatok

Atmosféru

materskej

školy,

príprav
v ktorej

nechýbali

pavučiny

s pavúkmi, rôzne tekvice, ježibaby, duchovia, múmie či iné strašidelné
výtvory, ktoré zhotovili naše deti.

V triede hrala tajomná hudba a ráno

vítali pani učiteľky rôzne ježibaby, čarodejnice, duchov, černokňažníkov,
pavúkov, netopiere a mnohé iné rozprávkové bytosti, na ktoré už čakali
pripravené rôzne úlohy, aktivity a súťaže. Naše strašidelné masky si
vytvorili

zaujímavé

ježibaby

z odtlačkov

rúk,

duchov

z desiatových

vrecúšok, či múmie zo zaváraninových pohárov a obväzov. Po splnení úloh
a súťaží

dostali

pripravenej

naše

strašidielká

diskotéke.

nezabudnuteľných

Veríme,

zážitkov.

sladkú
že

Popri

odmenu

deti
zábave

prežili
sme

a vyšantili
krásny
však

deň

sa

na
plný

nezabudli

a

pripomenuli si Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých, vysvetlili
sme si podstatu týchto sviatkov a za všetkých, ktorí nás už opustili sme
zasvietili spoločnú sviečku.

Divadelné predstavenie Štopľoš-Loptoš

Dňa 10. novembra zavítalo do našej materskej školy Divadlo Na Rázcestí.
Do ďalekých krajín našej Zeme nás zaviedol kamarát Štoplík, ktorý nám
vyrozprával zaujímavosti cestovateľa. Naše detičky spolu s ním leteli na
lietadle a balóne, pozreli si džungľu, plavili sa na mori v krásnej
plachetnici. Prežívali príbehy malého Štoplíka nezbedníka, ktorý len čo
vyskočil z fľaše, myslel, že mu patrí celý svet. Do tejto myšlienky by sa
mali zmestiť všetky detské sny a priania. Herci z Divadla na Rázcestí
našim detičkám svojim predstavením priniesli radosť a zábavu a veľa
nových zážitkov.

Veselé zúbky

Koncom
zameraná

novembra sa
na

v našej škôlke konala akcia

oboznámenie

detí

so

správnou

,,Veselé zúbky“,
ústnou

hygienou

a starostlivosťou o detský chrup. Pani učiteľky si pre detičky pripravili
rôzne zaujímavé úlohy a aktivity, v ktorých sa hravou formou učili ako si
správne umývať zúbky, čo im škodí a čo prospieva. Takto sa deti
oboznámili nielen so zubnou kefkou, ale aj jej kamarátmi medzizubnou
kefkou, zubnou niťou a ústnou vodou. Pre udržanie zdravých zúbkov je
dôležité nielen správne čistenie, ale i zdravá strava. Túto skutočnosť si deti
ozrejmili v skupinovej úlohe, kde spomedzi obrázkov potravín vyberali tie,
ktoré sú pre zdravé zúbky prospešné a ktoré im naopak škodia. Na záver
si deti spoločne zatancovali na pesničku- Zubožrút od Mira Jaroša a tešili
sa ako sa po dobrom obede kefkou a pastou postarajú o svoje veselé zúbky.

Vitaj, vitaj, Mikuláš...

V mesiaci december je práve deň svätého Mikuláša u detí najočakávanejší
deň v roku. Deti si ukladajú svoje vyčistené čižmičky do okien a čakajú, čo
im Mikuláš prinesie. Či si ráno v čižmičke nájdu nejakú dobrotu a ovocie,
alebo uhlie a palicu. V pondelok 4. decembra sme spolu s našimi deťmi
predviedli krátky mikulášsky programom na otvorení vianočných trhov
stánku LIONS CLUB. A nakoniec dňa 6.decembra zavítal Mikuláš aj do
našej škôlky so svojimi pomocníkmi anjelikom a čertíkom. Čertík poriadne
nahnal strach nejednému z nás. Mikulášovi a jeho pomocníkom sme
zarecitovali, zaspievali, zatancovali a on nás za to obdaroval sladkými
balíčkami.

Mňam mňam :-)

DSS Slniečko
Aj náš Domov sociálnych služieb sa aktívne zapája
do diania a činností realizujúcich sa v spolupráci so
špeciálnou materskou školou. Preto sme sa aj tento
rok zapojili do týždňa dobrovoľníctva, počas ktorého sa nám spoločne s
chlapcami

z

OZ

NÁVRAT-

RDZO

Kráľová

podarilo

upraviť

areál

zariadenia.
Počas týždňa zdravej výživy, si deti zo Slniečka priniesli ovocie a zeleninu,
ktoré následne stvárnili v rámci arteterapie. Povyšívali si chutné ovocie a
potom dozdobili prstovými farbami.
Šikovné rúčky detí v Slniečku s pomocou dospelých vytvorili obrázok
strašidelného netopiera, najprv ho vyšívali a dokreslili mu oči a strašidelný
úsmev. A na sviatok HALLOVEEN sme si spoločne s deťmi vyrezali
strašidelnú tekvicu a vytvorili sme si aj kamaráta strašiaka, ktorý nás
každé ráno vítal pri dverách.

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Zastupujúci špeciálny pedagóg v SCŠPP
Z dôvodu materskej dovolenky mojej kolegyne PaedDr. Janky Černákovej,
ktorá sa spolu s manželom v týchto chvíľach venuje maličkej dcérke
Paulínke,

som

dostala

ponuku

dočasne

zastúpiť

miesto

špeciálneho

pedagóga v SCŠPP pri SŠMŠ. Prijala som ponuku ako vzácnu výzvu, a to
najmä pre pestrosť detí, ktoré navštevujú toto centrum. Zároveň totiž
pracujem aj v štátnom CŠPP, kde sa zameriavame na školákov, a teda v
Súkromnom CŠPP sa teším práci aj s predškolákmi. Každý poradenský
špeciálny pedagóg má svoju koncepciu, odborné postupy, ktoré považuje
za efektívne.

Ja osobne v mojej praxi verím metóde bazálnej stimulácie,

INPP metóde a metódam, ktoré využívajú kompenzačné mechanizmy
mozgu. Výborným základom pre úspešnú prácu s dieťaťom či žiakom
s akoukoľvek poruchou je, ak okolie pristupuje pozitívne a súčasne sa dieťa
aktivizuje v oblasti, ktorá mu pôsobí radosť a pri ktorej zažíva úspech.
Dúfam, že aj ja v spolupráci s kolegyňami SCŠPP budem môcť prispieť
nielen k ľahšiemu zvládnutiu ťažkostí detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ale aj k ich radostnému prežívaniu jedinečného
detského obdobia.

Mgr. Lenka Šnúriková
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