
Materská škola, Dr. Clementisa 59, 

Skalica

• Projekt Technickej materskej školy bol oficiálne spustený 

29.11. 2019 na elokovanom pracovisku Pri potoku.

• Technická materská škola u nás vznikla vďaka firme 

Edymax, ktorá projekt realizuje a zástupcovi Slovenského 

ekonomického a kultúrneho úradu Taipei Larry R.L. 

Tsengovi, ktorý projekt podporuje.



Základné vybavenie:

• Na realizáciu technického vzdelávania 

v MŠ je dôležité vybavenie. Základ tvorí 

detský stolársky ponk + sada základného 
náradia, ktorý môže byť umiestnený 

v triede, v oddelenej miestnosti alebo 

v záhrade. Ponk by mal byť ideálne 50 

cm vysoký, prispôsobený výške detí. V 

našej MŠ je situovaný pri stene v blízkosti 

stolíkov, ktoré pri činnostiach často 

využívame.

• Základným vybavením by mali byť 
pracovné okuliare, ktoré majú deti pri 

práci vždy nasadené. Vhodné sú aj 

pracovné košele na ochranu oblečenia 

detí.



Vybavenie ponku:

• Sada náradia by mala obsahovať: 
kladivo (veľkosťou vhodné pre deti), kliešte 
štiepačky (veľkosťou vhodné pre deti), 
krížový skrutkovač (veľkosťou vhodné pre 
deti), plochý skrutkovač (veľkosťou vhodné 
pre deti), aku vŕtačka, lupienková píla , 
zverák umiestnený na stole, vrtáky, aspoň 2 
druhy brúsnych papierov.

• Ďalej: klince s rôznymi veľkosťami hlavičiek, 
vruty a skrutky, náhradné lupienky do 
lupienkovej píly.

• Drevo balzové, ale môžu sa využívať aj 
lacnejšie alternatívy

• Po práci treba viesť deti k tomu, aby si po 
sebe upratali. S tým môže pomôcť 
metlička s lopatkou, prípadne ručný 
vysávač.

• Vybavenie ponku sa postupne zväčšuje.



Bezpečnostné pravidlá 

• Pri realizácii výchovno-

vzdelávacích aktivít tohto druhu je 

veľmi dôležité dodržiavanie 

bezpečnosti.

• Spravidla pracujeme v menších 

skupinkách

• Pri práci majú deti stále nasadené 

ochranné okuliare

• Nad ponkom je umiestnený papier 

s pravidlami, ktoré deti poznajú 

a majú stále na očiach. Pravidlá sú 

doplnené o obrázok pre ich lepšie 

pochopenie.



Aktivity/výrobky:

 Technická tabuľa – rozvoj jemnej 

motoriky a praktických zručností

 Tri prasiatka – domčeky z balzového dreva



Ovocie z balzového dreva  Veľkonočná dekorácia na kraslicu



Vianočný stromček – zatĺkanie klincov



Domček pre včielky samotárky



Staráme sa o vtáčiky – výroba kŕmidla



Veľká noc



Domček na kľúčiky


