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Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Podľa zákona č. 124/2006 Z  z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý možno aplikovať na  podmienky na zaistenie  bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri výchove a vzdelávaní, zriaďovateľ a riaditeľ materskej školy sú povinní:

- starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia detí

- prihliadať na základné fyziologické potreby detí

- vytvárať podmienky na zdravý vývin detí

- zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí

- poskytnúť nevyhnutné informácie  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

- viesť evidenciu registrovaných školských úrazov detí



Organizačné formy prostredníctvom ktorých sa zabezpečujú hygienické návyky a ochrana života 
a zdravia:

- činnosti zabezpečujúce životosprávu

- edukačné aktivity

- hry a hrové činnosti



Kompetencie ktoré rozvíjame prostredníctvom organizačných foriem

Psychomotorické:      - správať sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných
- zvládnuť sebaobslužné činnosti (..., umývať sa, čistiť si zuby
atď.)

- prejaviť pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu

Kognitívne :                 - zaujať pozitívne postoje k svojmu telu
- dodržať zásady ochrany zdravia  (s pomocou dospelých)
- poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé potraviny



Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu  ako súčasť Školského vzdelávacieho programu.

U všetkých detí vrátane detí z magrinalizovaných rómskych komunít je potrebné iniciovať rôzne 
preventívne aktivity

Spolupráca materskej školy s detským stomatológom:

- prednášky o význame starostlivosti o chrup pre deti a rodičov

- návšteva detí   materskej školy  v zubnej ambulancii

- návšteva stomatológa v prostredí materskej školy



Edukačná aktivita na rozvoj hygienických návykov a sebaobslužných činností u detí z 
marginalizovaných rómskych komunít

Názov edukačnej aktivity:  Kto má zuby

Vzdelávacia oblasť:              kognitívna

Výkonový štandard: Dodržiavať zásady ochrany zdravia ( s pomocou dospelých)

Výchovno-vzdelávací cieľ:   Viesť deti k dodržiavaniu hygienických návykov, správne používať

hygienické potreby

Pomôcky:                                 hygienické potreby na čistenie zubov, fotografie zo zubnej

ambulancie, obrázky predmetov z rozprávky, CD Spievankovo



Realizácia edukačnej aktivity

Motivácia 

• prerozprávanie rozprávkového príbehu o zubnej kefke

• oboznámenie sa s predmetmi dennej potreby (kefka, hrable, hrebeň, ozubené koleso, zubná 
kefka a zubná pasta)



Expozícia

• rozhovor na tému: Zubná ambulancia

• postup čistenia zubov

• význam zdravej výživy



Fixácia:

• čistenie zubov  v materskej škole podľa návodu a inštrukcie učiteľky

• čistenie zubov podľa návodu zubnej lekárky

• čistenie zubov podľa inštrukcie učiteľky



• Praktické prevedenie čistenia zubov v materskej škole



Hra:

• Veselý a smutný zúbok

• tvorenie pojmovej mapy – zdravé a nezdravé potraviny



Pojmová mapa:     Veselý a smutný zúbok



Záver:

• Pesnička a tanček: „ V ústach máme kamienky“

• Zhodnotenie aktivity učiteľkou

• Zhodnotenie aktivity deťmi
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