
DENNÝ PORIADOK V MŠ

Trieda 1. „MOTÝLIKY“ 3-4 ročné deti 
Tr.uč. Salusová Martina, uč. Špavrová Mária

Čas Činnosti

  6.30 – 8.00  príchod detí do MŠ, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia aktivita

  8.00 -  8.30  ranný kruh, navrhovanie aktivít
 činnosti zabezpečujúce životosprávu ,osobná hygiena
 zdravotné cvičenie

   8.30 – 9.00  činnosti zabezpečujúce životosprávu, osobná hygiena, desiata, čistenie zubov

   9.00 – 11.10

 vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, 
výtvarnej, pracovnej, dramatickej, grafomotorickej, matematickej a počítačovej 
gramotnosti, rozumovej oblasti...

 pobyt vonku
 činnosti zabezpečujúce životosprávu osobná hygiena

   11.15 – 11.45  obed

   11.50 – 14.10  osobná hygiena , odpočinok, 

   14.10 – 15.00  zdravotné cvičenie
 činnosti zabezpečujúce životosprávu, osobná hygiena, olovrant

    15.00 – 16.00  hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity
 odovzdávanie detí

Poznámka: Deti sa schádzajú v 2.triede „Lienky“ do 7.00hod.
                                                                                                                                                                             Mgr. Mária Kantárová
  V Chlebniciach  02.09.2019                                                                                                                    riad. ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša Chlebnice 



DENNÝ PORIADOK V MŠ 

Trieda 2. „LIENKY“ 4-5 ročné deti 
Tr.uč. Kurčinková Marie, Bc. Zást. MŠ: Furjelová Magdaléna   

Čas Činnosti

  6.30 – 8.00  príchod detí do MŠ, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia aktivita

  8.00 -  8.30  ranný kruh, navrhovanie aktivít
 činnosti zabezpečujúce životosprávu ,osobná hygiena
 zdravotné cvičenie

   8.30 – 9.00  činnosti zabezpečujúce životosprávu, osobná hygiena, desiata, čistenie zubov

   9.00 – 11.10

 vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, 
výtvarnej, pracovnej, dramatickej, grafomotorickej, matematickej a počítačovej 
gramotnosti, rozumovej oblasti...

 pobyt vonku
 činnosti zabezpečujúce životosprávu osobná hygiena

   11.15 – 11.45  obed

   11.50 – 14.10  osobná hygiena , odpočinok, 

   14.10 – 15.00  zdravotné cvičenie
 činnosti zabezpečujúce životosprávu, osobná hygiena, olovrant

    15.00 – 16.00  hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity
 odovzdávanie detí

                                                                                                                                                                               Mgr. Mária Kantárová
V Chlebniciach 02.09.2019                                                                                                                         riad. ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša Chlebnice 



DENNÝ PORIADOK V MŠ 

Trieda 3. „VČIELKY“5-6 ročné deti 
Tr.uč:Pucovenová Marcela, Mgr. uč:Meľová Daniela     

Čas Činnosti

  6.30 – 8.00  príchod detí do MŠ, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia aktivita

  8.00 -  8.30  ranný kruh, navrhovanie aktivít
 činnosti zabezpečujúce životosprávu ,osobná hygiena
 zdravotné cvičenie

   8.30 – 9.00  činnosti zabezpečujúce životosprávu, osobná hygiena, desiata, čistenie zubov

   9.00 – 11.10

 vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, 
výtvarnej, pracovnej, dramatickej, grafomotorickej, matematickej a počítačovej 
gramotnosti, rozumovej oblasti...

 pobyt vonku
 činnosti zabezpečujúce životosprávu osobná hygiena

   11.15 – 11.45  obed

   11.50 – 14.10  osobná hygiena , odpočinok, 

   14.10 – 15.00  zdravotné cvičenie
 činnosti zabezpečujúce životosprávu, osobná hygiena, olovrant

   15.00 – 16.00  hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity
 odovzdávanie detí

Poznámka: Deti sa schádzajú v 2.triede „Lienky“ do 7.00hod.
                                                                                                                                                                                  Mgr. Mária Kantárová
V Chlebniciach 02.09.2019                                                                                                                            riad. ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša Chlebnice  



Denné činnosti 

 hry a činnosti podľa výberu detí
 zdravotné cvičenie
 vzdelávacia aktivita
 pobyt vonku
 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok)


