
Režim  dňa v materskej škole 

 

Podporný edukačný program Step by Step má pružný denný režim, umožňuje 

reagovať na individuálne požiadavky a aktuálne zmenené potreby detí. Pomer 

spontánnych a riadených činností je v dennom režime vyvážený, vrátane tých 

aktivít, ktoré sú organizované mimo bežného programu. Prísny a jednotný príklad 

štruktúry dňa neexistuje, všetko je podriadené potrebám detí a odvíja sa aj od tém, 

na ktorých sa práve pracuje. Činnosti detí sa odohrávajú v centrách aktivít. Tieto 

menšie pracovné kútiky sú tematicky zamerané, ich vybavenie stimuluje deti 

k aktivite., majú tu priestor ku hrám, k experimentom. Tým, že deti pracujú 

v malých skupinách, učia sa prirodzene komunikovať, riešiť problémy, 

rozhodovať, akceptovať druhých. Centrá aktivít sú označené názvom aj logom 

a dieťa, ktoré sa v nich pohybuje, nosí viditeľný znak centra. Pedagóg musí 

dopredu naplánovať - podľa priestorovej náročnosti aktuálnej činnosti - počet detí, 

ktorý je vhodný pre dané centrum. V našej materskej škole sa deti označujú 

náramkami, ktoré vlastnoručne zhotovili. Farby náramkov sú zhodné s farbami 

centier. V triedach s heterogénnymi skupinami detí sme vytvorili šesť centier, 

zvýraznené názvy sú ich oficiálne pomenovania, názvy v úvodzovkách sú tvorené 

deťmi a sú napísané aj pri príslušnom centre, veľkými tlačenými písmenami: 

1. Výtvarné centrum –„Ateliér“, najdôležitejšie centrum podpory tvorivosti 

dieťaťa a rozvoja citov pomocou komunikácie bez slov. Rozvíja jemnú 

motoriku, hmat, zrakovú percepciu, koordináciu oka s rukou. Učí deti 

plánovať činnosti a sústrediť sa na ne. Centrum je umiestnené najbližšie 

k oknu, je tu dostatočné množstvo stolov a stoličiek, ale aj voľného 

priestoru. Na policiach sú všetky materiály, pomôcky, náradia voľne 

prístupné deťom. Na stene je umiestnená sieť na pripevňovanie výtvarných 

prác. Používame logo a náramky červenej farby, maximálny počet detí 

v tomto centre by malo byť desať. 

2. Centrum varenia – „Domácnosť“, je zariadená tak, aby deti mali možnosť 

pripravovať jednoduché pokrmy. To znamená, že pomôcky sú funkčné, 

deti pracujú v ochrannom odeve (zásterkách), majú k dispozícií vodu na 

umývanie. Centrum je označené hnedou farbou. Ideálny počet detí v centre 

je päť až šesť. 
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3. Literárne centrum – „Knihy a písmená“, je  miestom, kde sa dieťa 

oboznamuje s písanou rečou, priamo manipuluje s knihami, vyrába vlastné 

knihy, skladá slová. Centrum je situované v tichšej časti triedy, zariadenie 

tvorí pohodlné sedenie, veľa vankúšikov, ale aj stôl a police s knihami, 

rôzne skladačky s písmenami, znakmi a obrázkami, dvomi písacími 

strojmi. Počet detí v tomto centre by nemalo byť vyššie ako štyri. Označili 

sme ho bielou farbou. 

4. Prírodovedné centrum – „Príroda“,  je to priestor vytvorený na skúmanie 

a oboznamovanie s prírodou. Dieťa pri priamej manipulácií zisťuje 

vlastnosti predmetov, osvojuje si poznatky o prírode. Zoznamuje sa 

s pomôckami, ktoré slúžia k bádaniu prírodného materiálu. Centrum je 

umiestnené pri okne, je dostatočne priestranné.  Deti tu majú k dispozícií 

napríklad mikroskop, lupu, rôzne prírodné materiály, mapy, encyklopédie. 

Centrum sme označili zelenou farbou, pojme približne štyri až šesť detí.  

5. Centrum  skladačiek a čísiel – „ Skladačky a čísla“, je to tvorivé miesto, 

umiestnené v menej frekventovanej časti triedy. Je to centrum 

manipulačných hier, malých skladačiek a kociek. Rozvíja matematické 

predstavy detí, jemnú motoriku, fantáziu, trpezlivosť, poznávanie farieb, 

tvarov. V tomto centre sa nachádzajú aj stolové hry, ktoré učia deti 

k dodržiavaniu pravidiel, schopnosti spolupracovať, prijať úspech aj 

neúspech, mať radosť zo samotnej hry. Centrum a náramky sú označené 

žltou farbou, počet detí v centre by malo byť okolo osem. 

6. Stavebnicové centrum – „ Stavebnice a kocky“, je tvorivé, aktívne 

a zábavné miesto, priestorovo asi najväčšie zo všetkých centier. Je tu 

možnosť uskutočniť väčšie stavby z kociek a veľkých stavebníc. Je 

umiestnené mimo rušných centier, najmä aby sa pohybom ostatných detí 

nerúcali detské stavebné diela. Mali by tu byť aj drobné predmety 

a pomôcky, ako zvieratká, dopravné prostriedky, rôzne figúrky. Centrum 

má logo a náramok modrej farby. Počet detí má byť okolo šesť. 

7. Počítačové centrum – „Baltík“, v centre, ktoré je asi najmenšie zo 

všetkých, by mali byť umiestnené najviac dve počítačové zostavy. V našej 

materskej škole sú vytvorené počítačové centrá s programom Tvorivá 

informatika s Baltíkom, ktorý je medzinárodne overený a uvádza deti vo 

veku od štyroch rokov do základov programovania. Fungovanie 
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počítačového centra predpokladá odborne vyškolených pedagógov 

k tomuto detskému programu a v žiadnom prípade nemôže byť miestom 

pre nekontrolované sedenie pri počítači. Keďže náš program uvádza 

čarodejník s menom Baltík v typickom fialovom plášti, logo centra je 

fialovej farby.   Počet detí pri jednej zostave je dva. Jedno dieťa pracuje, 

druhé pozoruje. Čas sedenia sa kontroluje. 

Je možné vytvoriť aj  ďalšie, iné centrá aktivít, napríklad centrum hudby, centrum 

piesku a vody,  dramatické centrum a ďalšie. 

Spravidla sa počas dňa vystriedajú nasledovné činnosti: 

- príchod detí, ranné hry v centrách aktivít 

- ranný kruh 

- telovýchovná chvíľka 

- hry a činnosti detí v centrách aktivít, vzťahujúcich sa k téme dňa 

- hodnotiaci kruh 

- pobyt vonku 

- hygiena, stolovanie, obed 

- odpočinok – alternatívne možnosti vrátane činností v centrách aktivít pre 

deti, ktoré nespia 

- popoludňajšie hry a činnosti, záujmové krúžky odchod detí 

Dôsledne sa dodržiava pomer času aktivít a relaxácie. Dieťa nikdy nie je nútené 

do inej činnosti, ak je napríklad zaujaté nedokončenou hrou. Na všetky činnosti sa 

vyhradzuje dostatočný čas, pričom sa prihliada aj na čas prechodu z jednej 

činnosti na druhú. I keď sú programy dňa plánované dopredu, v prípade 

nepredvídateľných situácií alebo okolností sa nepresadzujú tak striktne. Vyžadujú 

od pedagóga veľkú dávku schopnosti pedagogickej improvizácie. Deti by si mali 

vyberať činnosti samé.  

Režim dňa teda nie je striktný. Ráno sa stanovujú úlohy a témy dňa, deti si 

vyberajú centrá a venujú sa činnostiam podľa záujmu. Ranný kruh, je spoločné 

sedenie, ktorého cieľom je učiť deti vedieť sa navzájom počúvať, podeliť sa so 

svojimi zážitkami, oboznámiť sa s denným programom, vybrať si zodpovedných 

pomocníkov spomedzi seba. Deti sa tu navzájom vítajú, podelia sa s ostatnými so 

svojimi zážitkami z uplynulého dňa, vyjadrujú svoje momentálne pocity. Pedagóg 

motivuje deti k téme dňa, prípadne zisťuje, čo o danej téme vedia.   
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Po kruhu sa zaraďuje telovýchovná chvíľka, ktorej účelom je psychické a fyzické 

uvoľnenie, spoločenské vyžitie v rámci kolektívu, rozvoj zmyslov pre vnímanie 

a tvorbu rytmu. Plní ciele telesnej výchovy detí. Po tejto chvíľke opäť v kruhu 

pedagóg ponúkne deťom činnosti, ktoré sa viažu k téme dňa, prípadne je tento čas 

vhodný na nácvik básní, piesní, na počúvanie rozprávky. Potom nasleduje práca 

v centrách aktivít, po samostatnom výbere činnosti sa dieťa označí príslušným 

náramkom a odchádza   do zvoleného centra. Práca v centrách sa má ukončiť vždy 

hodnotením, deti v kruhu ohodnotia svoju vlastnú aktivitu. Potom nasleduje pobyt 

vonku s plánovanými telovýchovnými aktivitami alebo formou vychádzky 

s pozorovaním javov a okolia. Po celý deň sú deti vedené k sebaobsluhe 

a samostatnosti. Pri stravovaní sa program Step by Step riadi zásadou, že sa deti 

nedokrmujú, pretože nútenie do jedla môže spôsobiť dlhodobé vážne psychické 

problémy u detí. Na podávanie obeda a olovrantu je stanovený fixný čas, desiata 

sa podáva podľa potreby detí v širšom časovom rozmedzí. Čas na odpočinok je 

tiež individuálny, riadi sa potrebami detí, niektoré spia, ďalším stačí relaxačná 

chvíľa s príjemnou hudbou alebo rozprávkou. Program toleruje zníženú potrebu 

spánku, dieťa má možnosť venovať sa tichej činnosti v centrách aktivít. 

Popoludňajšie hry si deti volia podľa vlastného uváženia, venujú sa činnostiam 

v centrách, prípadne sa zúčastňujú záujmových krúžkov .    

 


