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Pedagogická a sociálna akadémia

Bullova 2, Bratislava 84101

www.psabuba.sk
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Webová stránka / facebook



Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

cvičné materské školy

MŠ Cabanova 44, MŠ Haburská 4, MŠ Stálicová 2 Bratislava

www.mscabanova.eu   www.ms-stalicova.webnode.sk   www.habarka.sk

Podujatie

Zimná rozprávka

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook

Názov podujatia



konferencia

seminár

deň otvorených dverí

návšteva podniku

tlačová konferencia

súťaž-ocenenie

interview

článok

beseda

Iné: divadelné predstavenie pre deti
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Materská škola Haburská v Bratislave a Pedagogická a sociálna akadémia Bullova 2 
Bratislava

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

06 12 2016

Dátum podujatia - koniec

08 12 2016

Miesto podujatia



PaedDr. Simona Janovičová

0907056449

sjanovicova@gmail.com

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



Zimná rozprávka je názov tematického podujatia pre deti z materských škôl. Zahŕňa 
divadelné predstavenie Snehové vločky a dramatizáciu hudobnej rozprávky Pod hríbom, so 
zimnou, vianočnou tematikou. 
Hlavným cieľom podujatia Zimná rozprávka je zrealizovať dve tematicky prepojené 
divadelné predstavenia pre deti predškolského veku. 
Medzi hlavné aktivity patrí divadelné predstavenie Snehové vločky a dramatizácia hudobnej 
rozprávky pod hríbom, obe v trvaní cca 15 minút.  
Do aktivít sú zapojené študentky tretieho ročníka Pedagogickej a sociálnej akadémie v 
Bratislave, z odboru Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (20 študentiek), pod 
vedením dvoch vyučujúcich. Cieľovou skupinou divákov sú deti  predškolského veku z 
cvičných materských škôl, v ktorých prebieha pedagogická prax študentov. Podujatie 
prebieha dva dni: 6.12.2016 v priestoroch MŠ Haburská, určené všetkým deťom školy 
(spolu s deťmi z MŠ Stálicová) a 8.12.2016 v Spoločenskej miestnosti Pedagogickej a 
sociálnej akadémie, kde očakávame návštevu detí z MŠ Cabanova. 
Na základe verejného predvedenia divadelných predstavení v podaní našich študentiek, 
predpokladáme rozvoj ich profesijných zručností, najmä na úrovni komunikácie s deťmi, či 
uplatnenia metodických postupov - teda prepojenie teórie a praxe, možnosť interakcie s 
detskými divákmi, ktorá plynie z reálneho zážitku stretnutia s hereckou postavou, 
osobnostných a sociálnych kompetencií, podnecovanie tvorivých schopností v oblasti 
využívania divadelných vyjadrovacích prostriedkov, spájanie divadelného temporytmu s 
hudobným rytmom, získanie nových skúseností s inscenačnou tvorbou a rozšírenie obzorov 
v oblasti detského divadla. 

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.

Stručný opis podujatia: hlavný cieľ, hlavné aktivity, zapojení účastníci –
ich počet a typ (žiaci, študenti, učitelia, rodičia, podniky, atď.), očakávaný
prínos podujatia pre zapojených aktérov
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