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Milí rodičia, milé deti a priatelia našej materskej
školy!
Zimné obdobie a hlavne predvianočný čas mal svoje čaro, bol to čas plný
očakávania a radosti. Vianoce sme vnímali ako obdobie hľadania vhodných
darčekov, upratovanie, varenie, pečenie, zdobenie vianočného stromčeka, vôňa
ihličia, vôňa medovníkov , vianočné modlitby, koledy, ako aj poďakovanie sa za
uplynulý rok, prosby za zdravie a spokojnosť do budúcnosti ,žiariace iskričky
v očiach našich najmenších, ktorí sa tešili na jagajúci stromček. Na okamihy
čarovných pocitov ,ktoré sú nenahraditeľné sme sa tešili všetci no najviac však
naši najmenší. Preto darujeme im všetko čo môžeme nielen v čase Vianoc ale
po celý rok .Darujme im neopakovateľné chvíľky šťastia, kúzlo rozprávok, pocit
bezpečia, blízkosť rodičov ,pocit domova, hlavne lásku. Súčasnosť je náročná
a vyžaduje si veľa trpezlivosti vnútornej sily a mnohé aktivity pri riešení
všetkých úloh a pritom všetkom nezabudnúť byť dobrým a láskavým rodičom.
Na začiatku Nového kalendárneho rok 2014 Vám všetkým milí rodičia ďakujem
za akúkoľvek pomoc pri našich spoločných aktivitách v MŠ, ktoré obohacovali
náš výchovno- vzdelávací proces v MŠ .V novom roku prajem veľa síl pri
napĺňaní najtajnejších snov.

Darina Halmová , riad. MŠ Veľký Klíž

Perceptuálno motorický rozvoj dieťaťa v predprimárnom
vzdelávaní.
Učiteľka z hľadiska vývinu osobnosti dieťaťa musí vo výchovno-vzdelávacom pôsobení na
dieťa poznať rozvojové možnosti detí , ktoré sa uskutočňujú v perceptuálno motorickej,
kognitívnej a sociálno-emocionálnej oblasti.
Z perceptuálno motorickej je to jemná motorika a hrubá motorika. V našej MŠ máme
heterogénnu triedu a každé dieťa je individuálne činnosti zvláda rôzne. Nakoľko je dôležité
formovať dieťa v útlom veku nestačí len pôsobenie školských inštitúcii ,ale dôležitá je aj
spolupráca a záujem rodičov. Podľa vývinovej psychológie dieťa predprimárneho veku
ovláda:
-

-

-

-

3-4 ročné deti: Zdokonaľuje sa manipulácia s predmetmi, získavajú základy jemnej
motoriky ,v pohybových hrách bezpečne behajú, zastavia sa na signál, chodia po
špičkách ,udržia rovnováhu na jednej nohe, sú pomerne samostatné v zapínaní zipsu
a gombíkov, dokážu rozstrihnúť papier ,umyjú si tvar ,ruky ,postupne sa zlepšuje ich
hrubá motorika a celková koordinácia pohybov.
3-5 ročné deti: Rýchlo sa rozvíja hrubá motorika, poskakujú stoja na jednej nohe,
vedia narábať s nožnicami, ceruzkami štetcom, vyhraňuje sa ich dominantná ruka ,
majú osvojené hygienické návyky, niektoré pracovné zručnosti a základy kultúrneho
správania sa.
5-6 ročné deti: Výrazný rozvoj koordinácie, hrubá a jemná motorika. Deti dokážu
vykonávať správne a samostatne lokomočné pohyby, sú samostatné v obliekaní
a sebaobsluhe, používajú príbor, pracovné nástroje ,prejavujú vyhranenú lateritu,
dokážu strihať ,krájať, trhať, lepiť, kresliť, „písať“. Vnímanie je globálne , deti vnímajú
predmety , ktoré ich upútali , na predmetoch pozorujú tie časti, ktoré ich zaujmú.
Vnímanie dieťaťa je úzko spojené s jeho činnosťou. Zhruba v treťom roku života by
malo dieťa držať grafický materiál správnym úchopom takzvaným štipkovitým.

Správne držanie – štipkovité držanie
Palec drží, prostredník podopiera a ukazovák je
položený ľahko zhora. Pre toto položenie je možné
dieťa motivovať sypaním kuriatkam, čo znamená, že
nasypeme zrniečka a kuriatka zobú (deti zdvíhajú
ukazovák a napodobňujú zobanie kuriatok).

K nácviku správneho držania je nevyhnutné dieťa
vedome viesť už v materskej škole a aj doma - už od
chvíle, kedy prvý krát berie do ruky predmety na
písanie a kreslenie a začína tak s prvým kreslením, zvyčajne medzi 2 a 4 rokom života
dieťaťa.

Nesprávne držanie – kŕčovité držanie
Palec i ukazováčik držia príliš kŕčovito –
veľký tlak na pero, z toho dôvodu sa tiež ukazovák prehýba.

Nesprávne držanie – pretiahnutá pästička
Prsty sú oproti správnemu držaniu
pretiahnuté, podopiera prstenník.

Nesprávne držanie – pästičkové držanie
Palec je ohnutý cez pero a ostaté prsty sú zovreté v päsť.

Nesprávne držanie – nízke kŕčovité držani
Palec a ukazovák držia veľmi kŕčovito
–veľký tlak na pero, z toho dôvodu tiež ukazovák
pero sa drží veľmi nízko – blízko hrotu.

prehýba,

Ak dieťa neuchopí správne grafický materiál a vyvíja neprimeraný tlak na papier ,
vysiľuje si ruku, je skoro unavené, prichádza nechuť ku kresleniu a môžu nastať aj
zdravotné problémy a zafixovanie zlých návykov. U dieťaťa predprimárneho veku
nie je dostatočne ruka uvoľnená ideálne na uvoľnenie ruky je maľovanie štetcom.
Správne

Nesprávne

Primeraný tlak na štetec
Maľovanie štetcom je vhodné na uvoľnenie ruky. Správny tlak rozoznávame pri maľbe
štetcom, kedy je stopa plynulá.

Veľký tlak na štetec
Keď už má dieťa ruku uvoľnenú, stále veľmi tlačí na písacie potreby. Nadmerným tlakom sa
štetiny štetca ohýbajú. Na uvoľňovanie ruky a získanie primeraného tlaku je maľba štetcom
najvhodnejšia.
Dôležité je aj umiestnenie papiera .Dieťa točí papierom keď kreslí a vyfarbuje. Treba ho
usmerniť a správne položiť papier. Taktiež treba dbať, aby dieťa pri práci správne sedelo. Pri
svojej práci zisťujeme že deti nemajú vypestované správne sedenie, čo spôsobuje pokrivenie
chrbtice a neskôr zdravotné problémy. Niektoré deti nevedia správne uchopiť nožničky
a strihať. Pri jedle nesprávne držia lyžicu a príbor, preto aj Vaša spolupráca v tomto smere je
veľmi dôležitá pre zdravý rast Vášho dieťaťa.

Ako zajačik Krivé uško nakŕmil sýkorky

Bol pekný zimný slnečný deň, a to je najlepší čas na zimnú
prechádzku. Zajačik Krivé uško pobehoval v novom bielom
kožúšku po zasneženom lese. Bol by spokojný, ale čo s
hladným bruškom? Všade plno snehu a nikde ani trávička ani
stebielko. Mrkva od snehuliaka, ktorý stál za dedinou na kraji
lesa, sa mu už dávno minula, a do jari bolo ešte ďaleko. Na
konári malého smreka sedeli sýkorky a volali:
Zajačik, schovaj sa! Zima s Mrazom sa v noci prešli po lese.
Okolo seba rozhadzovali sneh. Všetko je zasypané. Aj potok aj
jazierko premenili na zrkadlo.
Ale kde sa napijeme ? A čo budeme jesť? – strachoval sa
zajačik.
Odrazu si na niečo spomenul.
V lese je jedno miesto. Pamätám sa, že pred novým rokom tam bola hostina. Už viem! Bolo
to niekde na kraji lesa! Tam som chodil raňajkovať, obedovať aj večerať. Zajačik sa rýchlo
rozbehol, ale ešte stihol zavolať na sýkorky:
Leťte za mnou! Keď prebehol lesom, zastal a povedal:
A sme na mieste! Pod vysokou jedľou stálo kŕmidlo plné voňavého sena a pod senom
zelená kapusta, červená mrkva, hŕba žaluďov a gaštanov.
Pod strieškou vo veľkom drevenom korýtku bola voda a soľ. Na konári visel kus loja a vrecko
so semienkami pre vtáčiky. Zajačik chodil okolo a čudoval sa.
Je toho veľa ! Niekto to sem musel priniesť.
Ale kto? – čudovali sa aj sýkorky. Pod
kŕmidlom stál starý diviak a zahundral: Predsa lesník a jeho deti. Nezabudli na nás
ani v túto zimu.
Prečo to robia?
Majú zvieratká rady. Nedovolia, aby sme
v zime od hladu zahynuli.
O chvíľu pribehli aj srnky a veveričky.
Čakáme už len na vás, oneskorenci! – zavolali
sýkorky a všetky zvieratká sa pustili do
hodovania . Keď sa zvieratká nasýtili, rozišli
sa po lese. Iba sýkorky zostali a zapískali im na cestu. Ich pesnička sa páčila všetkým. –
Dovidenia zajtra ráno, - rozlúčil sa aj zajačik a rozbehol sa domov.

SNEHULIENKA A SEDEM TRPAZLÍKOV.
Zlá macocha vyhnala Snehulienku do lesa. Tá v ňom smutná dlho
blúdila, až unavená prišla k malej chalúpke. Zaklopala, ale dnu bolo
ticho. Vošla teda.
Na stole našla sedem misiek a v nich voňavú polievku. Hladná
Snehulienka ochutnala trošku z prvej, druhej, tretej… Z každej
troška. Len z poslednej, pretože bola najmenšia, zjedla všetko.
Potom išla do spálne. Tam uvidela sedem postieľok. Ľahnem si a
trošku si oddýchnem, – pomyslela si.
Prvá postieľka jej však bola malá, skúsila teda druhú, tretiu, štvrtú,
piatu, šiestu, ale až v poslednej, siedmej zaspala.
Haj hou, haj hou, už ideme domov, – ozval sa odrazu z lesa
spev.Trpaslíci, ktorí v chalúpke bývali, sa vracali z práce.
Otvoria dvere a najstarší hovorí: – Z mojej polievky niekto jedol.
Ostatní pristúpia k stolu a hlásia:
Aj z mojej. – Aj z mojej. – Aj z mojej…
A moju niekto celkom zjedol, – povie smutne najmenší a odchádza do spálne.
A niekto spal aj v mojej postieľke, – volá na ostatných. Trpaslíci sa nahrnú k postieľkam.
Aj v mojej niekto spal, – zamračí sa druhý trpaslík.
Aj v mojej. – Aj v mojej… – šomrú ostatní.
Pšš! V mojej niekto spí! – povie tíško
najstarší. Keď sa Snehulienka zobudila,
prosila o odpustenie. Trpaslíci jej dovolili,
aby u nich ostala. Za to im pomáhala s
varením a upratovaním.
Macocha Snehulienke závidela. Prezliekla
sa za babičku a priniesla jej do chalúpky
otrávené jabĺčka. Snehulienka jedno zjedla.
Kúsok jabĺčka jej zabehol v hrdle a ako
mŕtva spadla na zem. Trpaslíci boli smutní
a veľmi plakali.
Také milé dievča, – vzlykal jeden.
A také dobré, – žialil iný. Snehulienku
potom uložili do sklenenej truhly. Truhlu si
vyložili na plecia, aby ju odniesli na
cintorín. Najmenší trpaslík však zakopol o
kamienok, truhla sa mu zošmykla a šuch na
zem.
Snehulienka sa v truhle posadila a kúsok
jabĺčka, ktorý jej ostal v hrdle, vyletel von.
Jed prestal účinkovať a Snehulienka znova
ožila. Trpaslíci sa začali radovať a
oslavovať. Boli šťastní, že Snehulienka zase žije.
A zlá macocha? Ostala sama a nik sa s ňou už nechcel kamarátiť.

Maškrtné jazýčky :

Rafaelo rezy
Domáce rafaelo má mnoho podôb. Toto nie sú guľky, ale chuťovo je to vynikajúci zákusok a
aj keď to nie je 100% rovnaká chuť, asi najviac ju charakterizuje práve Rafaelo.
Zloženie:
Na korpus:
5 bielkov
250 g cukru
100 g strúhaný kokos + 50 g práškového cukru
100 g hladkej múky
2 lyžičky prášku do pečiva
1,5 dl smotany na šľahanie + 2PL cukru
Krém :
5 žĺtkov
150 g cukru
40 gramov (2 sáčky) vanilkového cukru
2 PL hladkej múky
3 lyžice kukuričného škrobu
1 liter mlieka (plnotučné je ideálne)
250 g čerstvého masla (alebo mascarpone)
Postup:
KORPUS:
Z bielkov vyšľahajte sneh, pridajte strúhaný kokos s cukrom, prášok do pečiva
Mix bielky s cukrom do tuha , pridáme kokos s cukrom, múku, s práškom do pečiva, dobre
vymiešame a dáme upiecť na plech do vyhriatej rúry 20 minút pri teplote 180 °C.
2 PL cukru necháme rozpustiť v sladkej smotane a toto rovnomerne vylejeme na čerstvo
vytiahnutú upečenú piškótu. Piškóta vsiakne do seba smotanu a rýchlo vychladne.
KRÉM:
Vymiešajte žĺtky s cukrom do svetložltého krému, pridáme trošku (4 PL) mlieka, múku, škrob
a vanilkový cukor. Vymiešame. Nechajte zvyšok mlieka variť, znížte teplotu a pridajte
vyšľahané vajíčka a za stáleho miešanie pomaly priveďte do varu, kým krém úplne zhustne.
Nechajte úplne vychladnúť.
FINÁLE
Po vychladnutí pridáme maslo alebo mascarpone a dobre premiešajte. Natrieme na korpus a
ozdobíme strúhaným kokosom.

Meluzína
” Počúvajte spolu, deti: Čo to hviždí, čo to letí?
Už nám fúka do komína chladná pani meluzína.
My sa jej však nebojíme, dobre v piecke zakúrime

Padá sniežik, padá
Padá sniežik padá, do našeho dvora,
pod perinu bielu ukryla sa hora.
Padá sniežik padá, biely mäkký sneh,
poďme rýchlo deti na najbližší breh.
Vytiahnime lyže, vytiahnime sane,
už sú plné peria záhrady i stráne.
Biele vločky snehu krúžia sem a tam,
radujme sa deti zima prišla k nám.

Snehuliak
Na kraj lesa, na kraj hory velikánsky panák stojí.
Nos má z mrkvy, v ruke drúk. To je silák, ako buk!

Krásne lyžovanie
Lyžujem sa. Čiže. Mám na nohách lyže
jedna lyža, druhá lyža, sneh je biely ako ryža.
Ja sa krásne lyžujem, lyžami sneh ryžujem.
Padám! Pomóc! Kde som? Kto som?
Lyžiar, čo lyžuje nosom!

Dokresli

Aktivity MŠ : December 2013, Január, Február 2014









Mikuláš v KD spojený s vystúpením detí MŠ
Mikuláš v MŠ , čertovské kúsky detí - čertíci
vianočná výstava v KD zapojenie sa výrobkami detí
posedenie pod jedličkou v MŠ
návšteva bábkového divadla „Hugo a sladkosti
vychádzka za zvieratkami s rodičmi
páračky v MŠ
karneval v MŠ

Čo nás čaká
 prednes v MŠ „Mám básničku na jazýčku“
 hádzanie Moreny
 Pripravujeme akciu „Dolina má talent“ v obvode MŠ Ješková Ves ,Veľký
Klíž, Klátova Nová Ves
 Hry v lese v spolupráci s agentúrou Alea
 Detská športová olympiáda na školskom dvore
 vystúpenie detí z príležitosti Dňa matiek
 MDD – Indiánsky deň v MŠ

Oznamy rodičom:
 v zbere papiera pokračujeme ,ďakujeme za pomoc
 nedávať deťom do MŠ hračky a nevhodné predmety pre deti
 oznámiť neprítomnosť dieťaťa v MŠ a včas odhlasovať deti zo stravy

Poďakovanie rodičom:







Janke Hrmovej za šitie ručníkov a vankúšov pre deti
Zdenkovi Belianskemu oprava nábytku , napílenie drevených podstavcov
Petrovi Benkovi za kancelárske papiere pre deti
Ing. Zuzke Belianskej za farebné papiere pre deti
Urbárskej spoločnosti za finančný sponzorský dar pre MŠ
všetkým rodičom za akúkoľvek pomoc a ochotu pomôcť našej MŠ

Čertíci a Mikuláš v MŠ.
Prečo žiarili detské očká? Prečo sa tak tešili ?
Tešili sa lebo v MŠ nás čakalo opäť niečo nové ,prekvapujúce a zaujímavé. Takýto deň nás
čakal dňa 6.12.2013 , v MŠ kedy
príchodu
Mikuláša
predchádzali
čertovské kúsky spojené s aktivitami
detí. Deti a pani učiteľky boli
preoblečené za čertíkov a po krátkom
rozhovore naša zábava začala. Hľadali
sme iskriace kopýtka, na hudbu sme si
sadali na chvostík, čertíci zdobili
stromček, podávali si vrece s uhlím ,
varili čarovný odvar a mnoho ďalších
aktivít kde sme robili samé dobré skutky,
aby sme si pripravili pekné vianoce.
Nakoniec zavítal medzi nás Mikuláš,
obdaroval všetky deti a deťom zostala na tento deň krásna spomienka.

Deti sa opäť postarali o lesné zvieratká.
Dňa 27.1.2014 sme si uskutočnili vychádzku za účelom starostlivosti o zvieratká v zime. Deti
sa opäť postarali o lesné zvieratká tak, že im zaniesli všelijaké dobroty. Vychádzku sme
uskutočnili v spolupráci s rodičmi , ktorí sa na vychádzke zúčastnili s nami.

Páračky v MŠ.
Páračky na dedinách sú dnes už len milou spomienkou. Keďže naša MŠ je zameraná na
ľudové tradície rozhodli sme sa túto tradíciu oživiť a tak priblížiť ju našim deťom. Pozvali
sme si medzi nás rodičov a ženy so spevokolu našej obce , ktoré sa spolupodieľali na
príprave tohto podujatia. Práve
oni nám ukázali ako také páračky
v domoch prebiehali. Gazdiná ,
privítala
a usadila
ženy
prichádzajúce k páračkám a tieto
nám nielen že zaspievali ale
zároveň
porozprávali
rôzne
príbehy , čo sa stali. Deti pozorne
počúvali čo tá ktorá teta nám
porozpráva. Zároveň pozorovali
ako sa perie pára a smelšie
podišli bližšie, ostatné si páranie
vyskúšali
s pani
učiteľkami.
Atmosféra bola výborná, deti sa pridali k spevu známych ľudových piesní a nechýbali ani
zábavné hry. Aká by to bola zábava bez tanca a tak deti ukázali svoje tanečné schopnosti
ktoré sa naučili a zatancovali na pieseň „Do rána je malá chvíľa“. Mäkkosť ozajstnej periny si
vyskúšali všetky deti vygúľaním v nej a nakoniec nasledoval skutočný oldomáš. Pre
spomienku na tento deň deti dostali malé vankúšiky. Takto sme sprostredkovali priblíženie
ľudových tradícii našich starých mám a verím ,že celé podujatie zažalo v deťoch drobnú
iskričku spomienok na život na
dedine.
Na záver ešte vyslovím poďakovanie
ženám so spevokolu za ochotu prísť
medzi nás a za vytvorenie krásnej
páračkovej atmosféry. ĎAKUJEME.

Všetko čo robíme, je iba
kvapka v mori, ale keby sme
to nerobili,
tá kvapka by tam chýbala.
/ Matka Tereza z Kalkaty
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