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Ponuka programov pre Materské školy 

Užitočné informácie 

Aktivity pre škôlkárov sú pestré a činnosti sa v nich striedajú. Program často dopĺňa hudba alebo krátke 
divadielko. Jednotlivé témy preberáme ako celok, no nezahŕňame pri tom deti množstvom informácií. Vlastne 
sa s deťmi hráme, objavujeme, tvoríme a pri tom sa učíme. Deti sa učia od nás a my od detí. 

Trvanie programov je podľa dohody od 45 do 60 min. Radi sa prispôsobíme potrebám detí. Pri realizácii 
programov je vždy nevyhnutná prítomnosť pedagóga. Pedagóg sa stará o bezpečnosť detí, ich súčinnosť  
a v prípade potreby deti povzbudí a pomôže im. 

Programy môžeme zrealizovať v našom ekocentre aj u vás v škôlke. Bežné vybavenie tried, ako sú nožničky, 
farbičky či lepidlá so sebou nenosíme. V prípade potreby budú deti využívať to, čo v škôlke majú. 

Odporúčame vám spojiť sa s kolegami a objednať si viac programov idúcich po sebe v jeden deň.  

Cena za vyučovaciu hodinu (45 – 60 min.) pre triedu do max. 25 detí: 

pri objednaní 1 programu      40€ 

pri objednaní 2 programov v jednom dni    35€ 

pri objednaní pravidelných programov 1x mesačne  35€ 

(10 až 11 stretnutí v jednom školskom roku) 

pri objednaní 3 programov v jednom dni   30€ 

alebo 

Cena za vyučovaciu hodinu (45 – 60 min.) pre triedu do max. 25 detí s minimálnym počtom detí 15: 

pri objednaní 1 programu      2,50€/dieťa 

pri objednaní 2 programov v jednom dni   2€/dieťa 

pri objednaní pravidelných programov 1x mesačne  2€/dieťa 

(10 až 11 stretnutí v jednom školskom roku) 

pri objednaní 3 programov v jednom dni     1,70€/dieťa 

Možnosť objednania programu aj v anglickom jazyku. Príplatok na vyučovaciu hodinu je 10€. 

 
 
Takto sa delí naša ponuka: 
 

Aktivity do interiéru     
Činnosti, ktoré sa budú realizovať vždy v triedach, aj keby vonku svietilo krásne slniečko.  

Aktivity do exteriéru  
Činnosti, ktoré budeme realizovať na školskom dvore, prípadne v blízkom okolí a nedáme sa odradiť ani 
slabším dažďom, vetrom, či zimou. 

Kombinované aktivity  
V prípade pekného počasia zrealizujeme aktivitu celú vonku, v prípade dažďa budeme vonku len chvíľu alebo 
zrealizujeme celú aktivitu vo vnútri. 

Výlety 
Programy v prírode na konkrétnych lokalitách, na ktoré je potrebné docestovať. Deťom tak okrem skutočnej 
prírody doprajete aj zážitok zo spoločného cestovania. 

 



Jeseň 
 

Kto býva na strome?  

Strom je pre zvieratá domom kde bývajú. Niekto má svoj vysnívaný bytík ukrytý pod koreňmi, iný je 
v bezpečí vysoko v korune. A les je ako celé stromové kráľovstvo plné zvierat. Pôjdeme si poobzerať 
stromy okolo škôlky a budeme na nich hľadať obyvateľov. Na záver sa spolu pozrieme, ako živo to 
môže vyzerať na obrovskom starom strome, zvieratká pohľadáme a pomôžeme im s prípravami na 
zimu.   

Budeme rozvíjať poznanie a lásku k mohutným stromom aj malým pavúčikom. A na záver sa 
dozvieme, ako môžeme zachrániť zvieratko v núdzi. Práca v skupine. 
 

Prípravy na zimu  

Vyberieme sa do jesennej prírody a nazrieme na prípravy zvierat na zimu. Kto sa rozhodol chladné 
obdobie prespať? Ako sa na zimu zvieratá pripravujú a čo robia tie zvieratká, ktoré spať nepôjdu? 
Spolu si vyskúšame, aké náročné je nachystať si zásoby na zimu a pokúsime sa spoločne uspať 
nezbedného pĺšika.  

Spoznávanie zvierat, divadielko, hra na chystanie zásob, hra na ticho a tvorivá dielnička spiaci pĺšik. 
 

Jesenné prírodné materiály   

Pani Jeseň bohatá ... nás obdarúva mnohými zaujímavými hračkami – orechmi, žaluďmi, šiškami, 
kamienkami. Budeme ich rozsýpať, gúľať, hrkať a šušťať, obzerať a vytvárať z nich obrazce. Popri tom 
si zaspievame a vysvetlíme deťom, že hra v prírode a s prírodou je super, ale nemôžu sa takto hrať 
všade a so všetkým. 

Učenie o hraniciach, hra na kapelu, upokojenie pri tvorbe obrazcov z plodov, dielnička šiškový drak 
a na záver spoločné upratovanie. 
 

Farma – jesenná úroda 

Farmár žije zdravo. Aby nakŕmil svoje zvieratá aj seba, pestuje veľa zaujímavých plodín. Čo pestuje? 
Vydáme sa na výlet do sadu plného ovocných stromov aj do záhrady, kde budeme spoznávať 
zeleninu. Na záver si deti vyrobia krásny fazuľkový obrázok. 

Vzťah detí k pestovaniu, zdravé stravovanie, spoznávanie ovocia a zeleniny, tvorivá aktivita, pesnička 
(budeme potrebovať interaktívnu tabuľu a internet). 

 

 

 

 

 



Zima 
 

Prírodné Vianočné sviatky  

Vianoce sú nielen sviatkami lásky, rodiny a pokoja, sú to aj sviatky, kedy najviac ubližujeme prírode. 
Ako? Plytvaním, odpadmi, vyhadzovaním jedla, či plašením zvierat petardami. My ukážeme deťom, 
ako môžu pripraviť a prežiť Vianoce ohľaduplnejšie a vyrobíme spolu aj krásne ekologické vianočné 
ozdôbky. Ak budú myslieť aj na zvieratká, určite im ani nenapadne plašiť ich. 

Divadielko, hra na záchranu prírody, tvorivé aktivity, krátka rozprávka – budeme potrebovať 
interaktívnu tabuľu a internet. 

Hostia na kŕmidle  

Bude zima, bude mráz, kam sa vtáča, kam schováš ... Rozprávanie o prírode v zime a o vtáčikoch, 
ktoré navštevujú vtáčie kŕmidlá. Sú to vtáky, ktoré stretávame celý rok, alebo prídu aj iný zimný 
hostia? Ako im môžeme pomôcť a čo majú vtáčiky najradšej? Vyrobíme im chutné koláčiky a oni sa 
nám za našu starostlivosť odmenia krásnymi zážitkami.  

Spoznávanie vtáčích druhov, živé premietanie ruchu na vtáčom kŕmidle (potrebujeme interaktívnu 
tabuľu a internet) alebo prezentácia, spievanie, „varenie“ vtáčikom. 
 

Čítanie o zime  

Keď vonku vládne metelica alebo hrozí, že nám na nose narastú cencúle, trávime viac času vo vnútri.  
Je to ten správny čas na krásne a veselé knižky o prírode. My máme takých kníh celý kopec a spolu 
s deťmi sa do nich začítame pod dekou a s bylinkovým čajíkom. Spoločne zažijeme radosť z čítania 
a dozvieme sa, čo sa práve deje vonku v prírode. Aby deti na krásne knižky nezabudli, vyrobia si 
vlastnú knižku plnú zaujímavých literárnych titulov. 

Upokojenie pri čítaní, úcta ku knihám, bylinky (pripravia nám pani kuchárky bylinkový čajík - 
medovkový?), príroda v zime, tvorivá aktivita. 

 

 

Tešíme sa na Vás! 

 


