Deň materských škôl na Slovensku 2019
5. výročie osláv
Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu
Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum
4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská
opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická.

Dnes ho oslavujeme ako Deň materských škôl na Slovensku
Deň materských škôl na Slovensku sa oslavuje od roku 2015 a je zapísaný aj
v dokumente Pedagogicko-organizačné pokyny pre školský rok 2019/2020.
Príkladom dobrej praxe oslavy tohto Dňa môžu byť:









Tvorivé dielne s rodičmi a starými rodičmi.
Športové hry spolu s rodičmi.
Vymýšľanie básničiek o materskej škole.
Výtvarné spracovanie danej témy a prezentovanie výtvorov detí na verejnosti.
Vystúpenia detí na verejnosti.
Spoločná oslava viacerých materských škôl, napr. karneval, divadelné predstavenie, tekvičková
slávnosť a pod.
Spolupráca so seniormi.
Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku:
V rámci dopoludnia, alebo Pobytu vonku sa učiteľky s deťmi (niekde aj s rodičmi), prešli
centrom mesta/obce a spievali Hymnu Dňa materských škôl na Slovensku (dostupné
z www.omep.sk), zacvičili spolu, vypúšťali balóny, rozdávali letáčiky o materskej škole alebo
vyrobené darčeky.
Deň materských škôl možno osláviť od 5. októbra (deň prijatia Charty učiteľa je považovaný za
Medzinárodný deň učiteľov) do 4. novembra (deň založenia I. detskej opatrovne na Slovensku)

1. október – 7. október
5. október
9. október
13. október
15. október
16. október
20. október
24. október
25. október

Svetový deň detí
Medzinárodný deň učiteľov (UNESCO)
Svetový deň pošty
Deň starých rodičov
Svetový deň umývania rúk mydlom
Svetový deň potravy (FAO)
Medzinárodný deň stromov
Medzinárodný deň školských knižníc
Svetový deň cestovín

Cieľom je zdôraznenie nezastupiteľnosti inštitucionálneho
predprimárneho vzdelávania a zároveň prezentovanie aktívnych,
zanietených materský škôl, kolektívov ale aj jednotlivcov z radov
učiteľov materských škôl a odborníkov na predprimárne vzdelávanie.
Prezentujte sa aj vo svojich regionálnych médiách a dajte o sebe vedieť!

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP)

www.omep.sk

www.facebook.com/OMEPSlovensko

