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Ponuka programov pre Materské školy 

Užitočné informácie 

Aktivity pre škôlkarov sú pestré a činnosti sa v nich striedajú. Program často dopĺňa hudba alebo krátke 

divadielko. Jednotlivé témy preberáme ak 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. 

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€ 

pri objednaní pravidelných programov 2x mesačne   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. 
 

 



Jar 

Mláďatá v lese    

Jar je úžasné obdobie kedy sa rodí najviac mláďat! Mnohé prichádzajú na svet už v čase, kedy je všade navôkol 
plno snehu. Spolu sa vyberieme do lesa a spoznáme zvieracie rodiny. Dozviete sa, prečo sú vtáčie mamy 
nenápadne sfarbené, ktoré mláďatká sa už narodili a ktoré sa ešte len narodia. Deti si vyrobia svoj vlastný les 
plný zvierat a ich mláďat – každý svoje zvieratko.   

Vzťah detí a zvierat, učenie k ohľaduplnému správaniu sa v prírode, spoznávanie druhov, tvorivá aktivita. 

 

Jar s Ferdom Mravcom  

Jar prichádza a s ňou sa prebúdzajú aj tie najmenšie živočíchy – mravčeky, lienky, cifrušky aj pavúčiky. Deti ich 

veľmi radi spoznávajú, obzerajú a ak im neukážeme svoj strach, vôbec sa ich nebudú báť. Našou objavnou 

cestou do ríše hmyzu nás bude sprevádzať Ferdo Mravec a jeho kamaráti, na ktorých sa spolu zahráme. 

Preskúmame, čo žije v záhrade škôlky a všetko si dobre pozrieme cez lupové poháriky. Na záver si trochu 

zašpiníme ruky a vytvoríme milých prštekových mravčekov a iné chrobáčiky. 

Vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode, kniha o Ferdovi Mravcovi, hra na mravčekov, spoznávanie druhov na 

obrázkoch, čítanie, prieskum záhrady, porovnávanie živých zvieratiek s obrázkami v knižke, tvorivá aktivita. 

 

Farma – zvieratká   

Vydáme sa na farmu za zvieratkami. Spoznáme zvieracie rodinky a zistíme, ktoré mláďatká sa už narodili a na 

ktoré farmár ešte len čaká. Po objavnej ceste si deti vyrobia svoju vlastnú farmu – každý svoje zvieratko.  

Vzťah detí a zvierat, učenie k ohľaduplnému zaobchádzaniu, divadielko, hra na zvieracie rodinky, básnička. 

 

Farma – rastlinky  (jarné bylinky, pestovanie)  

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, hra na kapelu, tvorivá aktivita aj 

práca so zemou, pesnička (budeme potrebovať interaktívnu tabuľu a internet) 

 

Pilné včielky Medulienky 

Deti sa premenia na usilovné včeličky, ktoré sa práve narodili a spoznávajú úľ, obyvateľov úľa a zapájajú sa do 

všetkých prác, ktoré na ne čakajú. Pri práci si budeme spievať a na záver si vyrobíme krásny veľký úľ plný včiel 

a sladkého „medu“.  

Divadelná hra s deťmi, spoločná práca, život včiel, krátka rozprávka (potrebujeme interaktívnu tabuľu a 

internet). 



Žabky na cestách  

Vyberieme sa na výlet ku jazierku. Z blízkeho kopca sa k nemu blížia malé milé tvory, ktoré sa cez zimu 

schovávali zahrabané v zemi. Kto sa to nevie dočkať vody a skáče veľkými skokmi? S deťmi sa zahráme na 

žabky, spoznáme nástrahy, ktoré žabkám na ich ceste hrozia a pohráme sa aj s farbami a štetcom 

a premeníme kameň na milú  žabku.  

Divadielko, pohybové aktivity, pomoc zvieratkám, tvorivá aktivita. 

 

Kvapka vody veselá  

Kde sa berie kvapka vody a kam zase uteká? S deťmi sa zahráme na roztopašné kvapky a spoznáme kolobeh 

vody. Premeníme sa aj na zvieratká žijúce pri vode a malých výskumníkov, ktorí preskúmajú, či sa voda 

kamaráti s farbami.  

Kolobeh vody, zvieratá žijúce pri vode, pohybové aktivity, prvé pokusy s vodou, tvorivá dielnička. 

 

Leto 

Pestrofarebné motýle 

Záhrada okolo škôlky sa premení na voňavú lúku plnú motýľov. Kde sú skutočné motýle? Poobzeráme sa okolo 

kvietkov, ktoré majú motýle najradšej.  Sú to veľmi jemné stvorenia, a preto deti naučíme, že ich nikdy nesmú 

chytať. Radšej si vytvoríme vlastných motýlikov a naučíme sa, ako do záhrady prilákať ďalších farebných 

kamarátov. 

Hra na motýle, pozorovanie prírody, prečo netrhať kvety, jemné zaobchádzanie so živočíchmi, tvorivá aktivita. 

 

Potvorky v potoku   

Premeníme sa na prírodovedcov, ktorí skúmajú prírodu. Na tejto výprave sa vyberieme k lesu do potoka. Voda 

v ňom je studená a plytká, krásne zurčí a skáče po kamienkoch. Je plná života. Medzi kamienkami sa 

neskrývajú len rybky, ale aj plno malých potvoriek. Dočítame sa o nich v knižke o Ferdovi Mravcovi. Nájdeme 

ich?  

Deti potrebujú na výlet gumáky, náhradné oblečenie, čiapku alebo klobúk a pršiplášť. Bez gumákov sa 

program nedá realizovať! 

Pobyt v prírode, prehlbovanie pozitívneho vzťahu ku knihám, skúmanie v potoku, tvorivá aktivita. 

 

Tešíme sa na Vás! 

 


