
DENNÝ PORIADOK V MŠ 
Trieda 2. 4-5 ročné deti „LIENKA“
Tr.uč. Meľová Daniela
     uč. Mgr. Pucovenová Marcela

Čas Činnosti

    6.30 – 8.30
 príchod detí do MŠ, hry a hrové činnosti, edukačná aktivita
 ranný kruh, navrhovanie aktivít
 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
 pohybové a relaxačné cvičenie

    8.30 – 9.10  osobná hygiena, desiata, čistenie zubov

    9.10 – 11.20

 edukačné aktivity zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, 
výtvarnej ,dramatickej, grafomotorickej, počítačovej gramotnosti, rozumovej oblasti...

 pobyt vonku

    11.20 – 14.15  osobná hygiena, obed
 osobná hygiena,odpočinok

    14.15 – 15.00  pohybové a relaxačné cvičenie
 hygiena , olovrant

    15.00 – 16.00  hry a hrové činnosti, edukačné aktivity
 odovzdávanie detí

                                                                                                                                                                          Mgr. Monika Oklapková 
V Chlebniciach 02.09.2015                                                                                                                                 riad. ZŠsMŠ



DENNÝ PORIADOK V MŠ
Trieda 1. 3-4 ročné deti „MOTÝLIK“
Tr.uč. Špavrová Mária
     

Čas Činnosti

    6.30 – 8.30
 príchod detí do MŠ, hry a hrové činnosti, edukačná aktivita
 ranný kruh, navrhovanie aktivít
 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
 pohybové a relaxačné cvičenie

    8.30 – 9.10  osobná hygiena, desiata, čistenie zubov

    9.10 – 11.30

 edukačné aktivity zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, 
výtvarnej ,dramatickej, grafomotorickej, počítačovej gramotnosti, rozumovej oblasti

 pobyt vonku

    11.30 –  12.30  osobná hygiena, obed
 osobná hygiena,odchod domov 

Poznámka: Deti sa schádzajú v 2.triede „Lienka“do 7.00hod.
                       Deti, ktoré sú v MŠ na celý deň preberá p.učiteľka z 2.triedy „Lienka“
 

                                                                                                                                                                   Mgr. Monika Oklapková
  V Chlebniciach 02.09.2015                                                                                                                                 riad.ZŠsMŠ



DENNÝ PORIADOK V MŠ 
Trieda 3. 5-6 ročné deti „VČIELKA“
Tr.uč.  Ondrek Zuzana
Zást. MŠ:  Furjelová Magdaléna

Čas Činnosti

    6.30 – 8.10
 príchod detí do MŠ, hry a hrové činnosti, edukačná aktivita
 ranný kruh, navrhovanie aktivít
 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
 pohybové a relaxačné cvičenie

    8.10 – 9.00  osobná hygiena, desiata, čistenie zubov

    9.00 – 11.20
 edukačné aktivity zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, 

výtvarnej ,dramatickej, grafomotorickej, počítačovej gramotnosti, rozumovej oblasti...
 pobyt vonku

    11.20 – 14.15  osobná hygiena, obed
 osobná hygiena,odpočinok

    14.15 – 15.00  pohybové a relaxačné cvičenie
 hygiena , olovrant

    15.00 – 16.00  hry a hrové činnosti, edukačné aktivity
 odovzdávanie detí

Poznámka : Deti sa schádzajú v 2. triede „Lienka“do 7.00hod

                                                                                                                                                                          Mgr. Monika Oklapková 
V Chlebniciach 02.09.2015                                                                                                                                 riad. ZŠsMŠ


