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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 prostredníctvom 

pozorovania prehĺbiť doterajšie vedomosti o 

zvieratách žijúcich v ZOO. 

Úlohy súvisiace s návštevou ZOO – 

prezeranie encyklopédií so zvieratami a 

obrázkového materiálu, kreslenie zvieratiek, 

rozprávanie o zážitkoch z výletu. 

 

Organizácia aktivity: Príprava výletu. 

Príprava pomôcok potrebných na realizáciu 

aktivít spojených s výletom. 

Realizácia aktivity a reflexia. 

Pomôcky: Zabezpečenie autobusu na výlet. Výkresy, 

farbičky, encyklopedie o zvieratách, 

obrázkový materiál so zvieratkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

Príprava na realizáciu aktivity:  

Organizácie spojených národov v roku 1954 všetkým krajinám odporučila, aby si Svetový deň 

detí pripomínali 20. novembra. Pri tejto príležitosti sa naša materská škola rozhodla 

zorganizovať pre deti výlet do zoologickej záhrady v Košiciach – Kavečany.   

 

Realizácia aktivity:   

Na tento deň sa všetci naši škôlkari veľmi tešili. Do materskej školy prichádzali s rozjasnenými 

očkami a batôžtekmi na chrbtoch. Každý účastník výletu do svojho vaku dostal chutnú desiatu 

a mohli sme sa autobusom vybrať do neďalekej zoologickej záhrady. V ZOO sme s veľkým 

úžasom pozorovali všetky zvieratká, s ktorými sa len tak, každý deň stretnúť nemôžeme. Deti 

najviac zaujalo kŕmenie tučniakov. Veľkú radosť deťom priniesla aj  prestávka na detskom 

ihrisku, kde sa mohli nielen vyšantiť ale aj v pokoji si zjesť svoju desiatu. Na obed sme sa síce 

unavení, no plní nových zážitkov vrátili do materskej školy. Týmto sa však deň ešte neskončil. 

Popoludní sme si všetky zvieratká vyhľadávali v encyklopédiách a tie, ktoré sa nám najviac 

páčili, sme si nakreslili a vyfarbili. 

 

Reflexia:  

Aktivita priniesla pre deti množstvo nových informácii z oblasti života exotických zvierat. 

Najväčší úspech malo kŕmenie tučniakov a šantenie detí na detskom ihrisku.  
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