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T˘ÏdeÀ zdravia s vílou Narciskou
Len pár dní po skonãení vydaren˘ch jarn˘ch tvoriv˘ch dielní,
sme v na‰ej Materskej ‰kole Lietavská 1 zorganizovali projekt:
T˘ÏdeÀ zdravia s vílou Narciskou zameran˘ na skvalitnenie Ïivota detí a rodiny formou podpory zdravého Ïivotného ‰t˘lu v prepojení s prvkami prosociálnej v˘chovy a formovaním pozitívnych
postojov k ºuìom chor˘m, zdravotne oslaben˘m.

âítací detektívi
K⁄miÈ hydinu, hladkaÈ prasiatka, ‰krabkaÈ oveãky - tak˘to deÀ
zaÏili Lili a Finn na dedine a spolu
s nimi aj Ïiaci 5. A a 7. A triedy Z·
Holíãska 50, ktorí si v apríli preãítali spolu s pani uãiteºkou Domorákovou v nemeckom jazyku
netradiãn˘m a hrav˘m spôsobom
knihu FINN UND LILI AUF DEM
BAUERNHOF. Okrem kºúãa na hºadanie detí si kaÏd˘ úãastník sám
zhotovil svoj ãitateºsk˘ preukaz Lesepass. Nebol to iba obyãajn˘
preukaz, ak˘ dostanete za ãlenstvo v kniÏnici. V tom na‰om sa
vlastník musel úplne opísaÈ. Ako
to b˘va v ‰kole zvykom, dostali
Ïiaci od detektíva aj úlohy, ktoré
majú splniÈ do ìal‰ieho stretnutia.
Ná‰ detektív zadal Ïiakom päÈ nemeck˘ch kºúãov˘ch slov, na základe ktor˘ch majú napísaÈ svoj vlastn˘, prirodzene po nemecky, detektívny príbeh. Druhou detektívnou úlohou je napísaÈ spoluÏiakom v nemãine odkaz (správu) taj-

nou (vlastnou) abecedou, ktorú si
musí vymyslieÈ kaÏd˘ sám. Pri na‰om ìal‰om stretnutí dodá kaÏd˘
Ïiak k za‰ifrovanej správe aj svoju
abecedu, aby bolo moÏné jeho kódovan˘ odkaz de‰ifrovaÈ, ãiÏe preãítaÈ. Toto v‰etko vyzerá ako hra,
aj to hra vlastne bola, i‰lo v‰ak o
„seriózny“ projekt ako Ïiakov motivovaÈ k ãítaniu v nemãine. Cieºom projektu bolo vzbudiÈ v deÈoch záujem o ãítanie nemeck˘ch
rozprávok, snaha vrátiÈ sa ku knihe. OveriÈ si v praxi pouÏívanie nemeckého jazyka, zdokonaliÈ sa,
rozvíjaÈ receptívne, produktívne a
interaktívne reãové schopnosti,
roz‰íriÈ si slovnú zásobu, spolupracovaÈ v skupinách, zblíÏiÈ Ïiakov z
rôznych roãníkov, upevniÈ ich
vzÈah ku ‰kole a uãiteºom, trénovaÈ porozumenie textu prostredníctvom integrovan˘ch hádaniek
a otázok pre mal˘ch detektívov
a uºahãiÈ prvé kroky ãítania v nemeckom jazyku.
(upr)

ËaÏiskovou postavou projektu
bola bábka Narciska (vytvorili si ju
deti s pomocou uãiteliek), ktorá
deti cel˘m projektom sprevádzala
a nauãila ich súcitu s chor˘mi, te‰iÈ
sa z obdarúvania, podnecovala k
spolupráci, pomoci, tolerancii a
re‰pektu, súdrÏnosti a spolupatriãnosti, empatii, poskytovaniu pomoci, nezi‰tnosti. Nauãila ich maÈ
pozitívny vzÈah k svojmu telu a k
ochrane pred jeho po‰kodením u
seba i druh˘ch. Nauãila deti
rozpoznávaÈ vlastné pocity i pocity
druh˘ch, charakterizovaÈ a verbalizovaÈ ich, pomenúvaÈ problémy a
odbúravaÈ napätie...
Deti odohrali spoloãne mnoÏstvo hier, okrem iného zameran˘ch aj na rozvoj chápania a porozumenia v oblasti rodovej rovnosti. Na ‰kolskom dvore sme zorganizovali ‰portové hry zamerané na
otestovanie úrovne pohybovej
zdatnosti detí a na rozvíjanie pozitívneho vzÈahu k aktívnemu spôsobu Ïivota.
Vo vstupnej hale sme s deÈmi
spravili v˘stavku lieãiv˘ch rastlín,
vlastnoruãne vyroben˘ch herbárov, v˘stavku v˘tvarn˘ch prác s
tematikou zdravia a choroby,
záchranárov, lekárov...

KaÏdodenné aktivity otvárali
ranné sedenia a rozhovory s prosociálnou tematikou, netradiãné
cviãenia a uvoºÀovacie cviky a masáÏe s relaxaãnou hudbou. Deti sa
hrali na lekárov, záchranárov, vyrobili si sanitku z kartónovej ‰katule. Po prv˘ raz sme sa 17. apríla
oficiálne (ako prvá materská ‰kola)
zapojili do celonárodnej zbierky na
podporu nadácie Ligy proti rakovine DeÀ narcisov. Od rána zamestnanci M· i rodiãia mali moÏnosÈ
prispieÈ nadácii. Na‰a b˘valá ‰kôlkarka, teraz uÏ maturantka gymnázia, spolu so svojimi dvoma

kamarátkami sa stali na jeden deÀ
znovu na‰imi „deÈmi“ aj dobrovoºníãkami a ponúkali ºuìom narcisy, besedovali s deÈmi a spolu sme
‰li aj na vychádzku po okolí M·.
Celá ‰kôlka sa premenila na

nádhernú Ïltú lúku, posiatu narcismi, ktoré sme si spoloãne vyrobili v
rámci dielní: Narcis - kvet nádeje.
V spolupráci so záchrannou
sluÏbou sa nám podarilo pre deti
zorganizovaÈ
nezabudnuteºnú
prehliadku záchranárskeho vozidla, podiskutovaÈ so záchranármi,
oboznámiÈ deti so zásadami prvej
pomoci. Deti sa nauãili ako reagovaÈ v krízovej situácii...
Tento nádhern˘ deÀ pln˘ emócií sme zakonãili v ‰kolskej jedálni
tvoriv˘m maºovaním v‰etk˘ch detí
na tému Náruã pre v‰etk˘ch a spoloãn˘m zhotovovaním svojho
záchranárskeho vozidla. Deti si
napokon spolu s rodiãmi pochutnali na zdrav˘ch ãerstv˘ch ovocn˘ch ‰alátoch a mohli ochutnaÈ
rôzne druhy bylinkov˘ch ãajov. S
pocitom pohody, pokoja, radosti a
s nov˘mi záÏitkami a poznatkami
sa postupne skonãil tento pekn˘
t˘ÏdeÀ!
ëakujeme za ochotu a spoluprácu v‰etk˘m uãiteºkám, nepedagogick˘m pracovníãkam, pracovníãkam ‰kolskej jedálne, ‰tudentkám, záchranárom a v‰etk˘m ºuìom, ktorí sa zapojili do ná‰ho
projektu!
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