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Správa z činnosti: 

Cieľ činnosti:  

 

Realizovať aktivitu formou zážitkovej 

metódy.  

Každý je iný – medzinárodný deň tolerancie – 

dôchodcovia - prehĺbiť spoluprácu rodiny a 

materskej školy.  

Zlepšiť zručnosti. 

Oživiť ľudové tradície, ktoré sa viažu ku dňu 

sv. Martina. 

Prostredníctvom činnosti rozvíjať u detí 

percepcepciu, rytmické cítenie, tanečné 

pohyby, verbálnu komunikáciu, sociálne 

cítenie, spoluprácu. 

Oboznámiť sa s možnosťami spracovania 

rôznych materiálov. 

Pripraviť prekvapenie pre hostí podujatia z 

klubu dôchodcov. 

Plnenie úloh:  

 

Prostredníctvom prípravy na oslavu dňa Sv. 

Martina rozvíjať u detí sociálne cítenie 

spoločnými rozhovormi, spoznávaním 

ľudových tradícií viazaných k tomuto dňu a 

pozitívnym naladením. 

Pri rozhovoroch o Sv. Martinovi rozvíjať 

verbálnu komunikáciu.  

Počas prípravy kultúrneho program 

zdokonaľovať tanečné choreografie, rytmické  



 

   
 

 

 

 

cítenie, prednes prostredníctvom zážitkovej 

metódy – nadobudnutie skúsenosti s 

účinkovaním a realizovaním hier s 

historickým kontextom. 

Námetové hry -  Na jarmok. 

Organizácia aktivity: Rozprávanie o dni Sv. Martina. 

Nácvik programu na oslavy dňa Sv. Martina. 

Príprava rekvizít. 

Realizácia oslavy. 

 

Pomôcky: Modré sukničky, CD – čka, príslušenstvo na 

jarmočné hry, sviečky – ako darčeky pre 

dôchodcov. 

 

 

Príprava na realizáciu activity: 

 

Jeseň a Zima sú mesiace bohaté na dni spojené s ľudovými tradíciami – deň Sv. Martina, 

Mikuláš, Advent, Vianoce, … Už predškolský vek je ideálnym obdobím na sprostredkovanie 

a spoznávanie týchto zvykov a tradícií, keďže je to obdobie najväčšej zvedavosti. 

Najzaujímavejšie pre tieto deti je dozvedieť sa, že takéto zvyky sa tradovali ústnym podaním, 

medzi ne patrili rôzne riekanky, rečňovanky, krátke básničky, pesničky a hudobno – 

pohybové hry. Komu za zachovanie takéhoto bohatstva vďačíme? No predsa našim starým 

mamám a starým otcom. Ako prejav vďaky sme teda navštívili domov dôchodcov, na 

Kováčskej ulici a prekvapili sme jeho obyvateľov krásne previazaným programom pesničiek 

a hudobno – pohybových hier. Stretnutie malo veľmi pozitívnu odozvu. 



 

   

 

 

Deň  Sv. Martina 

 

Medzi priority našej materskej školy patrí zachovanie ľudových tradícií, na základe čoho mali 

naši predškoláci možnosť spoznať niektoré z nich, vrátane zvykov, ktoré sa tradujú v spojení 

s dňom Sv. Martina. Pre našich predškolákov sa tento deň zapísal už ako výnimočný minulý 

rok, kedy mali možnosť svojim rodičom zarecitovať, zaspievať a zahrať zvyky spojené 

s týmto dňom a dokonca ich mohli do tejto činnosti aj zapojiť. Tento rok sme sa rozhodli, že 

s týmto programom prejavíme úctu a vďaku tým, ktorým za tradovanie týchto pokladov 

vďačíme - naším najstarším. Preto sme sa rozhodli navštíviť domov dôchodcov na Kováčskej 

ulici, kde nás srdečne prijali. Pod vedením pani učiteľky Ági predviedli pásmo hudobno -

pohybových hier, tancov a riekaniek spojených s dňom Sv. Martina. Deti tak mali možnosť 

stráviť krásne popoludnie v prítomnosti starkých. Deti pri tejto príležitosti pre obyvateľov 

domu dôchodcov pripravili aj darčeky sviečky a oni ich spätne odmenili za ich úsilie 

mikulášskymi balíčkami. Obe strany boli takto milo prekvapené a rozlúčili sa s dobrým 

pocitom v srdiečkach.  

 

Hudobno – pohybové hry: 

 Ki játszik ilyet, majd meg mondom milyet 

 Süss fel nap, fényes nap 

 Hatan vannak a mi ludaink 

 Egyél, libám, egyél már 

 Hej a sályi piacon 

 Hogy a csibe hogy 

 Suszter vagyok én 

 Túrót vettem, elejtettem 

 Recse, recse pogácsa 



 

 

  

 Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet 

 Réce, ruca vadliba 

 

 

Reflexia:  

 

Na záver môžeme dodať, že ciele projektu určeného na zachovanie tradícií boli naplnené  

a prostredníctvom návštevy domova dôchodcov deti nadobudli cenné skúsenosti s tradovaním 

ľudových tradícií a ich dôležitosti veku primeraným spôsobom, formou zážitkového učenia. 

 

 

……………………………..         ……………………………….. 
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