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Správa z činnosti:
Cieľ činnosti:

Realizovať

aktivity

formou

zážitkovej

metódy.
Prehĺbiť spoluprácu rodiny a materskej
školy.
Vyzdvihnúť dôležitosť pitnej vody v živote
človeka.
Vymenovať na čo potrebujeme vodu počas
jedného dňa.
Vymenovať možnosti, ako môžeme pitnou
vodou šetriť a aplikovať tieto vedemosti do
každodenného života.
Upevňovať u detí dôležitosť pitného režimu
pitím čistej pitnej vody.
Rozvíjať u detí jedmnú motoriku pri splňaní
jednotlivých aktiví – pri dotváraní kamarátky
kvapky voskovými pastelkami a pri lepení
kvapky jednotlivých častí do celku spolu s
rodičmi.
Plnenie úloh:

Spolu s učiteľkou vymenovať, kde všade
využívame vodu prostredníctvom obrázkov.
Vymenovať, ako môžeme vodou šetriť a
aplikovať to do každodenného života.
Pomocou farebných voskových pasteliek
dotvoriť kamarátku Kvapku. Spolu s rodičmi
zlepiť kvapku zo štyroch častí na papier.

Počas činnosti s rodičmi vypiť pohár čistej
pitnej vody.
Organizácia aktivity:

Príprava propagačného materiálu s témou
Voda v našom živote.
Rozhovor o dôležidosti čistej pitnej vody pre
človeka, o jej každonnom využívaní v
domácnosti a materskej škole, o možnostiach
šetrenia čistej vody a ich aplikácii do
každodenného života.
Príprava kamarátky Kvapky.
Realizácia activity pripravenej pre rodičov a
ich deti – zlepenie kvapky so štyroch častí a
aby pri práci nevysmedli, mali možnosť vypiť
pohár čistej pitnej vody.
Odmena pre deti – omaľovanka kvapka, ktorú
si mohli vziať domov a vyfarbiť, vymaľovať
spolu s rodičmi.

Pomôcky:

Zaujímavosti a propagačné obrázky o vode a
jej využívaní v každodennom živote, lepidlá,
farebný papier, nožnice, kvapky rozstrihnuté
na štyri časti, džbán pitnej vody, poháre,
výkresy formátu A1, magnetická tabuľa,
magnetky, omaľovánky Kvapka a Kvapko,
ako odmena pre deti.

Príprava na realizáciu activity:
22. marec je svetovým dňom vody a na oslavu tohto dňa sme sa aj patrične pripravili.
Vytvorili sme dve informačné plagáty jeden po slovensky a druhý po maďarsky s dôležitými
informáciami o tomto vzácnom poklade pre človeka. Nechýbali na ňom ani obrázky aby boli
zrozumiteľné a pochopiteľné aj pre našich najmenších. Viedli sme s nimi rozhovor: odkiaľ sa
pitná voda berie, kde všade využívame vodu počas dňa, ako by sme my v našej škôlke mohli
prispieť k šetreniu vodou a hneď sme si to aj pri umývaní rúk vyskúšali. Spoločne s deťmi
sme vyzdobili vstupnú miestnosť do triedy vopred pripravenými kvapkami. Potom si deti
dotvorili, každý svoju kamarátku Kvapku a už sme netrpezlivo čakali prichádzajúcich
rodičov.

22. marec – Svetový deň vody
Rodičia si mali možnosť preštudovať množstvo zaujímavých informácii o vode a aj
o možnostiach, ako touto vzácnou tekutinou šetriť a aplikovať to následne do každodenného
života. Každá rodina mala za úlohu spoločnými silami zložiť kvapku, na ktorej bol obrázok –
ako využívame vodu v každodennom živote a nalepiť ho na farebný papier. Aby pri práci
nevysmädli k dispozícii mali pohár s čistou pitnou vodou. Mohli si teda so svojimi
ratolesťami pripiť, čo si užívali aj detičky. Po úspešnom zlepení kvapky boli obdarení
omaľovánkou kvapky a mohli si ju potom doma spoločne vyfarbiť alebo vymaľovať.

Reflexia:
Práce boli postupne pripínané na magnetickú tabuľu a na záver vytvorili krásny prehľad o
tom, kde všade využívame počas dňa vodu. Účastníci projektu si domov odniesli aj množstvo
zaujímavých informácii o vode a možno aj nové nápady, ako touto vzácnou tekutinou môžu
šetriť, aby bola zachovaná aj pre ďalšie generácie na našej modrej planéte.
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