
 

Spolupráca MŠ so spoločnosťou AQUA trade Slovakia– Zvolen 

Spoločnosť AQUA trade Slovakia sa zameriava na predchádzanie detskej obezity a na zdravý 
životný štýl prostredníctvom pitia prefiltrovanej vody. Do tohto projektu sa zapojila aj naša 
MŠ , nakoľko deti si aj napriek tomu, že máme zabezpečený pitný režim v priebehu celého 
dňa, nosili so sebou sladké nápoje v malých fľašiach. 

Spolupráca prebieha už druhý rok .Na rodičovskom združení sme sa stretli s pracovníčkou 
tejto spoločnosti, rodičom sme vysvetlili náš zámer - odbúrať pitie presladených nápojov 
a nahradiť ich prefiltrovanou vodou. Rodičia náš návrh podporili. Zakúpili sme na každú 
triedu galóny na vodu a do kuchyne sme inštalovali filtračné zariadenie. 

Tým, že galóny sú ľahko prenosné, využívame ich denne v triedach, na pobyte vonku aj pri 
rôznych športových súťažiach. Deti získali sebaobslužné návyky,  nakoľko si vodu „ čapujú „ 
samostatne a po použití si umyjú svoj pohárik, ktorý majú zavesený na mieste v špeciálne 
vytvorenom kútiku.  

V súčasnej dobe deti automaticky pijú vodu, odbúrali sme pitie sladkých nápojov. Tomuto 
predchádzali rôzne aktivity realizované v spolupráci s AQUA trade. 

- Prostredníctvom dramatizácie sme deti oboznámili s kolobehom vody v prírode 

- Oboznámili sa s  dôležitosťou ochrany pitných zdrojov pred znečistením 

-                          s potrebou zdravého stravovania ako prevenciou voči obezite 

- Zúčastnili sme sa akcie „ Deň vody „ na námestí vo ZV, kde sme s deťmi vystupovali 
s tančekom na pieseň –Klope, klope dáždik..... 

Pri spolupráci využívame rôzne metódy, formy a prostriedky. 

Metódy :  slovné: diskusné - diskusia, rozhovor, dialóg, beseda, vysvetľovanie   
demonštračné – predvádzanie činností , popis činností... 

motivačné -  besiedka, vystúpenia.... 

                  zážitkového učenia : manipulačné hry – pokus , experiment, pozorovanie... 

 

Formy a prostriedky spolupráce MŠ a AQUA trade Slovakia: 

- Rodičovské združenia spoločne so zástupcom  AQUA trade Slovakia 

- Besiedky, rôzne vystúpenia ktorých obsah tvoria piesne, básne, pohybové aktivity 
zamerané na čistú vodu,  

- Vychádzky k rieke Hron.... 
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