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Správa z činnosti: 

Cieľ činnosti:  

 

Realizovať aktivitu formou zážitkovej 

metódy.  

Prehĺbiť spoluprácu rodiny a materskej 

školy.  

Podporovať zdravý životný štýl. 

Plnenie úloh:  

 

Úlohou  detí bolo, formou zážitkového 

učenia, oboznámiť sa s krúžkovaním vtákov.  

Doplnkové úlohy – prezeranie encyklopédii 

o vtákoch, obrázkový material, kreslenie 

vtákov, rozprávanie o vtákoch. 

Organizácia aktivity: Príprava aktivity. 

Príprava pomôcok potrebných na realizáciu 

aktivty. 

Realizácia activity a reflexia. 

 

Pomôcky: Zabezpečenie autobusu na výlet. Výkresy, 

farbičky, encyklopedie o vtákoch, obrázkový 

materiál s vtákmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Príprava na realizáciu aktivity:  

Rozprávanie o vtákoch, prezeranie encyklopédií – rozdelenie vtákov na sťahovavých 

a prezimujúcich. Prezerali sme si rôzne obrázky a hľadali sme informácie ohľadne sťahovania 

vtákov – prečo sa sťahujú, kde sa sťahujú a podobne. 

 

Realizácia aktivity:   

Aktivita sa realizovala v piatok dopoludnia, za krásneho jesenného počasia. Deti sa v sprievode 

učiteliek vybrali do Drienovca, kde ich už čakal pán Peter Krišovsky, ktorý v spolupráci 

s Východoslovenským múzeom, deťom sprostredkoval prednášku o krúžkovaní vtákov.  Deti 

mali možnosť získať veľa cenných informácií, ba aj pozorovať jednotlivé vtáčiky z blízka, čo 

bolo pre nich najväčším zážitkom. Prostredníctvom prednášky sa deti dozvedeli, že vďaka 

krúžkovaniu vtákov máme možnosť sledovať smer letu vtákov, miesta kde počas sťahovania 

oddychujú a kde prijímajú obživu, kde prezimujú a koľko z nich sa následne po zime k nám 

vráti. Po prednáške nasledovala prechádzka v prírode, počas ktorej deti zjedli aj svoju pribalenú 

desiatu. Popoludnie patrilo kreatívnej činnosti, počas ktorej si deti mali možnosť svoje zážitky 

prostredníctvom umeleckých činností výtvarne zvečniť a sprostredkovať svojim rodičom, svoje 

nové skúsenosti a poznatky. 

 

Reflexia:  

Aktivita priniesla pre deti množstvo nových informácii z oblasti života vtákov. Najväčší úspech 

malo sledovanie vtákov a prechádzka, počas ktorej mali možnosť pozorovať, krásne jesenné 

prostredie.  
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