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Tento rok sme v našej ma-
terskej škole uviedli do pra-
xe krúžkovú činnosť, ktorú 
vedú naše pani učiteľky. Hu-
dobno-spevácky krúžok „ve-
selá nota“ sa realizuje každú 
stredu po obede. Prihlásených 
je 16 detí z oboch tried. Na 
krúžku zväčša spievame det-
ské piesne zo Spievankova, ale 
aj ľudové piesne s detským 
charakterom. Každý mesiac 
sa však naučíme aspoň jednu 
náboženskú pieseň, ktorú po-
tom spievame na školskej sv. 
omši na prvý piatok. Deti k 
piesňam vymýšľajú aj vlastné 
„tančeky“ tzv. ukazovačky, 
ktoré potom s radosťou uka-
zujú svojim kamarátom, ktorí 
na krúžok nechodia. 

Hrávame sa aj rôzne hu-
dobno-pohybové hry, ktoré 
majú radi. Deti sú oboznáme-
né s Orffovým inštrumentá-
lom a skúšali si aj to, ako sa 
hrá na jednotlivých nástro-
joch, ktoré máme k dispozícii 
(gitara, husle, klavír, ukulele). 
Ako krúžok sa prezentujeme 
na vystúpeniach pre rodičov, 
ako sú vianočná akadémia, deň 
matiek...ale aj na iných podu-
jatiach. Deti sa ešte môžu 
tešiť na veľa nových piesní a 
hier a tiež aj na náš „hudob-
ný deň“ kedy si deti donesú 
nástroje ktoré majú doma a 
nástroje, ktoré si samy vyro-
bíme. 

Eva Slepčanová

Medzi obľúbené utorko-
vé popoludnia, počas ktorých 
trávia deti vo veku 3-5 rokov 
svoj čas, patrí výtvarný krú-
žok.V tomto krúžku majú deti 
možnosť rozvíjať svoj vý-
tvarný talent, fantáziu, tvo-
rivosť a potrebné zručnosti 
vo výtvarnej činnosti. Ním tak 
vytvárame pozitívny vzťah k 
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výtvarnému umeniu a pracuje-
me okrem klasických metód aj 
s tými netradičnými. Okrem 
kresby a maľby sa deti učia 
nové postupy práce, napr. tvo-
riť dekupáž, frotáž vedieť 
správne sedieť a pracovať s 
rôznymi technikami. Deti veľ-
mi bavila práca s penou a tu-
šom a mnohé ďalšie techniky. 

V rámci krúžku tvoríme práce 
aj na rôzne príležitosti. V de-
cembri sme vyrábali vianočné 
pozdravy a na Veľkú noc sme 
plietli korbáče. Ešte nás čaká 
výroba darčekov pre mamičku 
ku Dňu matiek a pre otecka ku 
Dňu otcov.

Lucia Koporcová


