
Denný poriadok v materskej škole pre 5 - 6 ročné deti 

činnosti 
čas 

6,15 

 9,00 
– 

9,30  

14,45 
– 

15,00  

16,30 

Otvorenie materskej školy, schádzanie detí, privítanie 

Hry a činnosti podľa výberu detí 

Ranný kruh – spoločné diskutovanie navrhovanie aktivít 

Zdravotné cvičenie, vzdelávacie aktivity 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – desiata) 

12,00 

- 

12,30 

             Vzdelávacie aktivity 

             Pobyt vonku   

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – obed) 

Odpočinok 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – olovrant) 

Pobyt vonku - vzdelávacie aktivity 

Hry a činnosti podľa výberu detí 

Koniec prevádzky MŠ  



Denný poriadok v materskej škole pre 3- 4 ročné deti 

činnosti 
čas 

6,15 

 8,45 
– 

9,15  

14,45 
– 

15,00  

16,30 

Otvorenie materskej školy, schádzanie detí, privítanie 

Hry a činnosti podľa výberu detí 

Ranný kruh – spoločné diskutovanie navrhovanie aktivít 

Zdravotné cvičenie, vzdelávacie aktivity 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – desiata) 

11,30 

– 

12,00 

             Vzdelávacie aktivity 

             Pobyt vonku   

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – obed) 

Odpočinok 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – olovrant) 

Pobyt vonku - vzdelávacie aktivity 

Hry a činnosti podľa výberu detí 

Koniec prevádzky MŠ  



Denný poriadok v materskej škole pre 4 - 5 ročné deti 

činnosti 
čas 

6,15 

 9,00 
– 

9,30  

14,45 
– 

15,00  

16,30 

Otvorenie materskej školy, schádzanie detí, privítanie 

Hry a činnosti podľa výberu detí 

Ranný kruh – spoločné diskutovanie navrhovanie aktivít 

Zdravotné cvičenie, vzdelávacie aktivity 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – desiata) 

12,00 

- 

12,30 

             Vzdelávacie aktivity 

             Pobyt vonku   

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – obed) 

Odpočinok 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – olovrant) 

Pobyt vonku - vzdelávacie aktivity 

Hry a činnosti podľa výberu detí 

Koniec prevádzky MŠ  



Denný poriadok v materskej škole pre 2 - 3 ročné deti 

činnosti 
čas 

6,15 

8,45 
– 

9,15  

14,45 
– 

15,00  

16,30 

Otvorenie materskej školy, schádzanie detí, privítanie 

Hry a činnosti podľa výberu detí 

Ranný kruh – spoločné diskutovanie navrhovanie aktivít 

Zdravotné cvičenie, vzdelávacie aktivity 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – desiata) 

11,15 

– 

12,00 

             Vzdelávacie aktivity 

             Pobyt vonku   

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – obed) 

Odpočinok 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – olovrant) 

Pobyt vonku - vzdelávacie aktivity 

Hry a činnosti podľa výberu detí 

Koniec prevádzky MŠ  



Denný poriadok v materskej škole pre 4 - 6 ročné deti 

činnosti 
čas 

6,15 

 9,00 
– 

9,30  

14,45 
– 

15,00  

16,30 

Otvorenie materskej školy, schádzanie detí, privítanie 

Hry a činnosti podľa výberu detí 

Ranný kruh – spoločné diskutovanie navrhovanie aktivít 

Zdravotné cvičenie, vzdelávacie aktivity 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – desiata) 

12,00 

- 

12,30 

             Vzdelávacie aktivity 

             Pobyt vonku   

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – obed) 

Odpočinok 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – olovrant) 

Pobyt vonku - vzdelávacie aktivity 

Hry a činnosti podľa výberu detí 

Koniec prevádzky MŠ  



Denný poriadok v materskej škole pre 2 - 4 ročné deti 

činnosti 
čas 

6,15 

 8,45 
– 

9,15  

14,45 
– 

15,00  

16,30 

Otvorenie materskej školy, schádzanie detí, privítanie 

Hry a činnosti podľa výberu detí 

Ranný kruh – spoločné diskutovanie navrhovanie aktivít 

Zdravotné cvičenie, vzdelávacie aktivity 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – desiata) 

11,30 

– 

12,00 

             Vzdelávacie aktivity 

             Pobyt vonku   

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – obed) 

Odpočinok 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – olovrant) 

Pobyt vonku - vzdelávacie aktivity 

Hry a činnosti podľa výberu detí 

Koniec prevádzky MŠ  


