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ANOTÁCIA PROJEKTU

Projekt  má  za  cieľ  obohatiť  generáciu  seniorov  a generáciu  detí  predškolského  veku

vzájomným spoznávaním pri vykonávaní  niektorých spoločných činnostiach.

CIELE PROJEKTU 

 Projekt je v súlade s cieľmi v koncepcii rozvoja školy na roky 2019-21.

 Utváranie základov záujmu o poznávanie a učenie sa.

 Uplatňovanie individuálnej zručnosti.

 Prejavovanie pozitívneho záujmu o knihy a čítanie (predčitateľská gramotnosť).

 Prepojenie  generácií  prostredníctvom čítania  rozprávok,  sezónnych  prác  v školskej

záhrade, tvorivých dielní.

DȎVOD VYDANIA PROJEKTU

 Spolupráca s klubmi seniorov a prehlbovanie medzigeneračných vzťahov.

 Úprava areálu školskej záhrady.

 Zapájanie  sa  spoločne  so  seniormi, rodičmi  a pedagogickými  zamestnancami  do

tvorivých dielní.

 Vzájomné prepojenie a obohatenie najstaršej a najmladšej generácie (seniori- deti)

PRÍNOS PROJEKTU

Prepojením generácií rozvíjať kompetencie detí predškolského veku  a v súlade so školským

vzdelávacím programom:

 Jazyk a     komunikácia   (podoblasť Písaná reč)

Deti využívajú knihy a poznatky z nich pri dramatizácii, výrobe rekvizít, námetových hrách.

Deti  si  rozvíjajú  predčitateľskú gramotnosť,  oboznamujú  sa s knihami,  autormi  a rôznymi

literárnymi žánrami.

 Človek a     príroda   (podoblasť Vnímanie prírody)

3



Odlišovanie živej a neživej prírody v literárnych dielach, brigáda seniori a deti,  vysádzanie

okrasných rastlín, úprava školského dvora 

 Človek  a     svet  práce   (podoblasť  Konštruovanie,  prírodné  materiály  a ich

vlastnosti)

Pri  tvorivých  dielňach  dieťa  charakterizuje  rôzne  prírodné  materiály  a vytvára  z nich

jednoduchý výrobok, ktorý pomenuje

 Umenie a     kultúra   (podoblasť Užívateľské zručnosti)

V tvorivých dielňach používa a menuje rôzne náradia.

       (podoblasť Spontánny výtvarný prejav)

Kreslením literárnych postáv využíva rôzne kresliace nástroje (tehla, kameň, krieda).

        (podoblasť Percepčné činnosti)

Pri spievaní ľudových piesní spolu s deťmi seniori ponúknu svoje vedomosti a skúsenosti.

ADRESÁT PROJEKTU

Projekt je vhodný pre deti od troch do šiestich rokov, spolupracujúce kluby seniorov, rodičov

a  zamestnancov.

ZABEZPEČENIE PROJEKTU

Hlavné koordinátorky projektu budú učiteľky Eva Bírová a Zuzana Chudá. Na zabezpečení

a realizácii projektu sa budú podieľať aj Ivana Obuchová a Zuzana Konečná.

PRIEBEH  REALIZÁCIE

 Čítanie rozprávok počas odpočinku: V dohodnutom čase (každý utorok od 12:00h

v triede D, od 12:30h v triede C) príde do materskej školy seniorka p.Červenková

a prečíta deťom rozprávku počas odpočinku. Deti oddychujú pri čítaní na ležadlách.

Pri čítaní je vždy prítomná aj učiteľka z triedy. Projekt nenaruší denný režim detí.
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Prostredníctvom náučných kvízov si  deti  budú upevňovať  a utvrdzovať  vedomosti

o literárnych dielach, postavách. Získané vedomosti si overia v literárnej súťaži  za čo

dostanú odmenu.

 Sezónne činnosti v školskej záhrade: Na úprave areálu materskej školy sa zúčastnia

rodičia,  seniori,  pedagogickí  a prevádzkoví  zamestnanci.  Termíny  navrhuje  pani

riaditeľka  Mgr.  Monika  Šuleková.  Počas  spoločných  prác  si  deti  budú osvojovať

pracovné zručnosti, učiť sa starostlivosti o zeleň, kvety a získavať nové vedomosti

napr. o liečivých bylinách a pod. Počas brigád zamestnanci  zabezpečia občerstvenie.

 Tvorivé  dielne:  Výrobky  z prírodných  materiálov  budú  deti  spoločne  s rodičmi,

seniormi a učiteľkami vyrábať priebežne. Deti si budú osvojovať pracovné zručnosti,

učiť sa od staršej generácie, ako sa dajú využiť prírodniny alebo odpadový materiál

na výrobu rôznych predmetov.  Výstava výrobkov bude vo vestibule C. Deti  budú

odmenené diplomami, drobnými darčekmi...

FINANČNÝ ROZPOČET

Odmeny a občerstvenie bude financované zo ZRPŠ.

SPȎSOB HODNOTENIA PROJEKTU

 Učiteľky poverené realizáciou projektu ku koncu školského roka vyhodnotia priebeh

projektu na pedagogickej rade alebo MZ, či sa plnili ciele projektu, podajú návrhy na

prípadné doplnenie projektu
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