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Kto je Evička?

Evička   chodí do  materskej  školy,  má
rovnaké vlastnosti, radosti a starosti ako 
malí škôlkari

Evička je fiktívna kamarátka detí

odovzdáva deťom zábavným a predovšetkým 
poučným spôsobom všetky spomenuté prvky



Cieľ projektu

UpriamiUpriamiťť pozornospozornosťť detdetíí::
na možnosti prevencie
na svoje zdravie a jeho
upevňovanie
na prvú pomoc pri rôznych 
poraneniach, v  rôznych 
modelových situáciách



na odbúranie paniky a strachu z 
choroby
viesť ich k spolupatričnosti, 
humanite, empatii, tolerancii a 
solidarite 
stimulovať ich, aby 
komunikovali, nadväzovali a 
udržiavali dobré kamarátske 
vzťahy



Pravidlá úspešnosti 
projektu:

hovorí vždy len jeden
deti posmeľujeme, motivujeme, 
vytvárame blízky vzťah
otázky štylizujeme vždy v druhej 
osobe jednotného čísla
počas jednotlivých stretnutí
navodzujeme humorné situácie



vytvárame neustále priateľskú
atmosféru
pri každej tematike využívame 
obrázkovú prílohu
uplatňujeme aj metódu 
demonštrácie – deti predvádzajú
celý postup praktických 
modelových činností



Neustále dodržiavame 
dôležité zásady:

deti   neučíme,   ale    im     vysvetľujeme 
a prakticky sprístupňujeme problematiku
nikdy   nehovoríme  o  vedomostiach, ale 
o zručnostiach 
neustále   používame  obrazovú prílohu 
a súbor pomôcok na praktické
precvičovanie
nikdy   nezabúdame   na   pohybové hry
a básničky



Tematická rôznorodosť
stretnutí

September: EviEviččka je zdravka je zdraváá
EviEviččku uku ušštipla osatipla osa



Október: EviEviččka si popka si popáálila     lila     
prstprst



EviEviččka si na ka si na preliezkepreliezke
odrela lakeodrela lakeťť a kolenoa koleno



November: EviEviččka prechladla ka prechladla 
EviEviččke spadlo nieke spadlo nieččo do okao do oka



December: Zima   je   tu Zima   je   tu 
EviEviččku     bolku     bolíí bruchobrucho

Január: Darcovstvo      krvi       a           Darcovstvo      krvi       a           
telefonovanie              na telefonovanie              na 
stanicu                 rýchlej stanicu                 rýchlej 
zdravotnzdravotnííckej      pomocickej      pomoci



Február: EviEviččka      mka      máá dobrých  dobrých  
kamarkamaráátovtov

Marec: Stretnutie     s     drogou,     Stretnutie     s     drogou,     
ako  reagovaako  reagovaťť,    ako     odmietnu,    ako     odmietnuťť



Apríl: Mesiac lesov a bezpeMesiac lesov a bezpeččnostinosti
na  cestna  cestááchch

Máj: SSúúhrnnhrnnéé opakovanieopakovanie
formou  sformou  súúťťaažžee



Jún:
SpoloSpoloččnnáá brannobranno -- zdravotnzdravotnáá
vychvycháádzkadzka„„Cesta rozprCesta rozpráávkovým vkovým 
lesomlesom““,,

EviEviččka pamka pamäätaj na  nebezpetaj na  nebezpeččenstvenstváá



Záverečné stretnutie

Deti sDeti súú rozdelenrozdelenéé do   skupdo   skupíín     a n     a 
formou sformou súúťťaažžíí si preverujsi preverujúú svoje svoje 
zruzruččnosti  nosti  

DeDeťťom   sa    udeom   sa    udeľľujujúú diplomy  diplomy  
a materským a materským šškolkoláám sa prepom sa prepožžiiččiava iava 
certifikcertifikáátt







Prínos pre študentky 
FZ PU

ZZíískanie skanie pedagogickopedagogicko--
psychologických  skpsychologických  skúúsenosti pri senosti pri 
prprááci s deci s deťťmimi

PozitPozitíívna skvna skúúsenossenosťť v oblasti v oblasti 
podpory zdravia a primpodpory zdravia a primáárnej rnej 
prevencieprevencie



ADAMKO ADAMKO 

hravohravo a zdravoa zdravo





KtoKto je ADAMKO?je ADAMKO?
Adamko   je      uAdamko   je      uččebnebnáá pomôcka pomôcka 
v prevedenv prevedeníí bbáábkybky
je to kamarje to kamaráát, pomocnt, pomocníík, poradca k, poradca 
detdetíí
je inicije iniciáátor tor ččinnosti a innosti a 
sprostredkovatesprostredkovateľľ informinformááciciíí
týkajtýkajúúcich    sa     zdraviacich    sa     zdravia



ADAMKO  hravo a zdravo

Upriamuje pozornosUpriamuje pozornosťť na zdravotnna zdravotnúú
výchovu detvýchovu detíí v materských v materských šškolkoláách a ch a 
zzáákladných kladných šškolkolááchch-- 1. stupe1. stupeňň ZZŠŠ
Venuje sa rôznym tematickým okruhom Venuje sa rôznym tematickým okruhom 
zdravotnej výchovy zdravotnej výchovy 
InInššpirapiraččný projekt podpory zdravianý projekt podpory zdravia
VyuVyužžííva hravva hravéé pracovnpracovnéé zozoššity a mnoho ity a mnoho 
ďďalalšíších zaujch zaujíímavých a motivamavých a motivaččných ných 
pomôcokpomôcok







CieleCiele projektuprojektu
Skvalitnenie Skvalitnenie žživota detivota detíí a roda rodíín kreatn kreatíívnym vnym 
akceptovanakceptovaníím zm záásad podpory a rozvoja sad podpory a rozvoja 
zdravia / fyzickzdravia / fyzickéého a psychickho a psychickéého/ho/
PozitPozitíívna zmena sprvna zmena spráávania sa detvania sa detíí v v 
predpredšškolskom veku a kolskom veku a žžiakov 1. iakov 1. -- 2. ro2. roččnnííka ka 
ZZŠŠ k zdravotne oslabeným rovesnk zdravotne oslabeným rovesnííkom, kom, 
vrvráátane dlhodobo chorých tane dlhodobo chorých čči zdravotne i zdravotne 
postihnutýchpostihnutých



UUččenie sa prevencii z henie sa prevencii z hľľadiska budovania adiska budovania 
zdravzdravéého ho žživotnivotnéého ho šštýlutýlu
UtvUtvááranie zranie záákladov sprkladov spráávnych vnych psychopsycho --
hygienických nhygienických náávykov, zvykov, záásad poskytovania sad poskytovania 
prvej pomociprvej pomoci
Rozvoj myslenia, komunikaRozvoj myslenia, komunikaččných ných 
schopnostschopnostíí, tvorivosti, , tvorivosti, mormoráálnolno-- vôvôľľových ových 
vlastnostvlastnostíí
Rozvoj vnRozvoj vníímania k sebe samým, k iným ,k mania k sebe samým, k iným ,k 
svojmu okoliu a prsvojmu okoliu a prííroderode



12 12 KociekKociek = 
12 z12 záásad podpory zdravsad podpory zdravéého ho 

žživotaivota
1. Pestrá strava
2. Hygiena
3. Pohyb a šport
4. Spánok
5. Čistý vzduch
6. Otužovanie

7. Krása prírody
8. Hra a tvorivosť
9. Denný poriadok
10. Ochrana prírody
11. Voľný čas
12. Rodina





ĎĎakujeme za pozornosakujeme za pozornosťť
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