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Aká je úloha materskej školy pri utváraní hygienických a

sebaobslužných činností?

Je to predovšetkým – oboznamovacia činnosť , kde učiteľka oboznamuje deti

s činnosťami, ktoré budú vykonávať počas dňa .

 oboznamovanie detí s denným režimom materskej školy a triedy

 tvorba pravidiel triedy

 situačné hry

 námetové hry

 využívanie edukačných programov

 práca na interaktívnej tabuli



Je  to predovšetkým  osvetová a oboznamovacia činnosť , kde 

učiteľka  oboznamuje   rodičov s činnosťami, ktoré budú 

vykonávať  ich  deti počas dňa .

 osvetový  program pre rodičov

 dodržiavanie denného poriadku rodičmi

 dochvíľna a pravidelná dochádzka detí  do MŠ

 zapájanie sa rodičov do aktivít  realizovaných materskou školou



Čo je predpokladom osvojenia si hygienických návykov u detí z 
MRK:

 vymedzenie jasných cieľov

 MŠ a jej pracovníci sa zamerajú na osvojovanie hygienických
návykov

 spolupráca všetkých  pracovníkov  materskej školy

 spolupráca materskej školy a rodičov

 využívanie pedagogických asistentov pri spolupráci s rodinou

 kontrola priebehu osvojovania  si  činností - dôslednosť

 dominantné postavenie pedagóga pri usmerňovaní  detí  aj  
rodičov



Aké metódy využívať na rozvoj hygienických návykov:

metódy slovné

metóda  zážitkového učenia

 metóda názorno-demonštratívna

 metóda vysvetľovania  pracovných postupov

 metóda napodobňovania

 metóda  praktickej činnosti

 metóda stimulačné, motivovania  a  povzbudzovania  

 metóda  socializačného  učenia

 metódy vedúce k objavovaniu javov, vzťahov, súvislostí



Formy edukačných aktivít využívané pri utváraní
hygienických a sebaobslužných činností u detí z MRK:

 individuálne

 skupinové

 frontálne

Učebné zdroje:

 formou kresleného obrázkového príbehu činností počas dňa

 prácou na IKT

 príbehom - Evička nám ochorela, Chorý medvedík

 pesničkami :CD, Calibrum – Bacili,

 zdôvodnením, prečo je hygiena taká dôležitá pre ich zdravie



 Spolupráca  materskej školy  a komunitného centra       

s rodinou.



 Základom zdravia sú čisté ruky pobyt na čerstvom vzduchu a 

otužovanie !



 Inklúzia  má u nás otvorené dvere .



Usporiadanie denných činností reaguje na potreby a  záujmy detí

Pri usporiadaní denných činností sa:

 zabezpečuje vyvážené striedanie činností

 dodržiavajú zásady zdravej životosprávy

 vytvára sa časový priestor na hru a učenie

 dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu

Súčasťou denného poriadku sú:

 hry a hrové činnosti

 pohybové a relaxačné cvičenia

 činnosti zabezpečujúce životosprávu   /osobná hygiena, stravovanie, stolovanie/ 

 pobyt vonku

 odpočinok 
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