
Milí rodičia ! 

Všetci prežívame náročné obdobie, kedy sme nútene doma, so svojimi rodinami 

a máme ťažkú úlohu – postaviť sa k tejto situácii triezvo a odvážne, no byť 

zároveň ohníkom, ktorý zohrieva a stmeľuje rodinu.  

Niekto je možno v panike, iný sa teší, že je doma  a porobí si  zameškané. No 

niekto pracuje z domu a pritom sa musí postarať o deti, zamestnať ich, variť, 

upratovať, nakupovať, no zároveň sa vyrovnať s touto situáciou a zvládnuť všetky 

činnosti tak, aby boli všetci spokojní a spolu šťastní. 

Preto Vám chceme aj my, pani učiteľky z Vašej materskej školy, podať pomocnú 

ruku, aby ste vedeli ako, alebo čím zaujať svojich najmenších, možno práve vtedy, 

keď majú Vaše staršie deti online vyučovanie, alebo im potrebujete pomáhať 

s domácimi úlohami, alebo si už proste neviete s nimi dať rady a dochádza Vám 

fantázia.  

Do pozornosti Vám dávame webovú stránku našej materskej školy, kde 

v dokumentoch je  zverejnený Školský vzdelávací program (UČEBNÉ 

OSNOVY). V nich sa dočítate o aktuálnych témach na tieto mesiace, s ktorými 

by sa práve v týchto dňoch oboznamovali Vaše deti v MŠ. V charakteristikách je 

podrobne vysvetlené, čo s deťmi k daným témam robiť, čo u nich rozvíjať, čo 

s nimi pozorovať, čo im vysvetľovať, proste čomu sa venovať a akou formou. Vy 

poznáte spôsob našej práce, preto sa s deťmi rozprávajte, pozorujte, vysvetľujte 

im, čítajte, a tiež maľujte, kreslite, vyfarbujte, modelujte, skladajte, strihajte alebo 

cvičte. My nebudeme Vás, ani deti zaťažovať žiadnymi domácimi úlohami, výber 

aktivít je len na voľbe Vás rodičov a vašej kreativite, ak máte záujem. My Vám 

poskytujeme len témy – námety, o čom s deťmi aktuálne komunikovať a samotná 

realizácia je len na Vás rodičoch. Množstvo zábavných aktivít k daným témam 

nájdete aj na internete. Odporúčame stránky, napr. Šikovné rúčky, Pinteres, 

Nezbedné nožnice, You Tube Inšpirácia, ale aj nový portál Učíme na diaľku. 

Zahrajte sa aj vy na učiteľov a zamestnajte svoje deti hrou. V prípade potreby 

a záujmu môžete kontaktovať aj nás, Vaše pani učiteľky, ktoré Vám radi 

pomôžeme a poradíme, určite sa potešíme fotkám, alebo videám, ktoré nám občas 

pošlete.  

Nevieme do kedy táto situácia potrvá, preto Vám želáme hlavne veľa energie 

a zdravia, aby sa Vám darilo v tejto ťažkej situácii zvládnuť všetko v pokoji, bez 

problémov, aby ste sa tešili so svojimi najmilšími a najbližšími, strávili spolu len 

krásne chvíle plné radosti a boli spolu šťastní.    

Do skorého videnia , tešíme sa na stretnutie. 
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