Ponuka programov UsmievAnka pre MŠ
a 1-4 ZŠ počas školského roka.
Projekt UsmievAnka predstavuje zábavu pre najmenších rôzneho druhu :
spev, tanec, diskotéka, kúzla, divadielko, hry, a najmä interaktívny program s animačnými
materiálmi (kde sú deti zapájané priamo do programu).

1.

Zábavné

dopoludnie-

odpoludnie

s

UsmievAnkou (stredobodom

2.

Koncert v rámci mesiaca úcty k starším (októbrové výchovné koncerty)- kde

sú
interaktívne piesne so zapájaním detí do programu, tanec, piesne, zábava, prípadne detské
kúzla a darčeky pre deti)
si povieme, kto všetko sú starí ľudia okolo nás, čo všetko potrebujú, čo je úcta k starším, koho
máme v rodine staršieho, ako mu pomáhame, čo všetko starý človek potrebuje. Koncert je
vhodný aj pre deti s rodičmi, starými rodičmi, ktorý je potom doplnený aj o 2-3 retro piesne pre
nich (od Kocianovej, Kolínskej, Oláryovej a podobne)

3.

Milý adventný koncert s výchovnými prvkami

4.

Zimno - vianočné besiedky-

porozprávame sa o tom, čo je
advent, adventný veniec a kalendár, prečo máme 4 sviečky na venci (v závere možná krátka
diskotéka), darčeky pre deti
dopoludnia, alebo popoludní ako besiedky aj s rodičmi,
s najkrajšími zimnými a vianočnými piesňami

5. Vianočné besiedky s diskotékou a príchodom Mikuláša

– alebo aj anjela

a čerta (v programe zaznejú zimné a vianočné detské pesničky)
6.

Silvestrovská detská party –

s detskou Silvestrovskou hymnou, konfetami, kúzlami,

diskotékou
7.

Zimné hry s UsmievAnkou

- Program vhodný najmä na zimné nevianočné a
novoročné obdobie, kde ústrednou pesničkou je piesen „Zimné hry“.....program plný snehu,
snehuliakov

8. Karneval- tanečná zábava, diskotéka, kúzla, darčeky, naučíme sa karnevalovú hymnu 
UsmievAnka sa prezlieka za iné masky, ktoré deti potom hádajú

9. Noc v škôlke – túto noc vám pomôže stráviť predvečerný program UsmievAnky v dvoch
blokoch - 1.blok tanečný a zábavný za účelom unavenia detí  potom sa poprechádzame po
celej škôlke – zahráme sa na „hada“ a následne 2.blok s ukľudňujúcimi pesničkami
a záverečnou uspávankou.

10.

Veselá veľkonočná besiedka – plná farieb a pesničiek o zajačikoch, vajíčkach

a najkrajších sviatkoch jari, počas tohto programu sa naučíme aj základné farby a miešanie
vedľajších farieb, povieme si čo to o slovenských zvykoch počas sviatkov Veľkej noci

11.

Deň zeme-

s ústrednou piesňou „Naša zem je guľatá“, piesne o zvieratkách,
o ľuďoch, výchovné prvky o zemi, kto každý tu býva, ako môžeme pomôcť matičke Zemi
svojou činnosťou, čo sa patrí a čo nie

12. Deň rodiny- pesničky o rodine o mamičkách, výchovné prvky, prečo máme mamku len
jednu a babičky dve
13. Deň matiek- pesničky a básničky o mamičkách, výchovný prvok, program vhodný aj pre
deti s mamičkami a babičkami, v programe na konci zaznejú aj retro piesne venované len
mamičkám

14. MDD- diskotéka, zábava, kúzla, učíme sa spievať pesničky, akcia možná vo vnútri aj
vonku, spojená s darčekmi po dohode so škôlkou
15. Rozlúčka

so školským rokom – diskotéka, kúzla, akcia vonku alebo dnu
16. Rozlúčka s prípravkármi- darčeky pre prípravkárov, diskotéka, zábava, kúzla
17. Rôzne výročia škôlok a jubileá (50 - tky a podobne)- zábava, diskotéky,
prézenty, papierové klobúk, na úvod kúzlo s pohárom kde sa šampanské premení na konfety
Ak chcete poznať cenu programov pre MŠ a ZŠ, napíšte nám na usmievanka@gmail.com, radi vám s výberom
programov a vhodnou cenou pomôžeme 

Ak vás zaujal niektorý typ programu, čítajte ďalej:
1.

Zimno – vianočná tematika: (vo vianočnom kostýme)

S vianočným kostýmom UsmievAnky:

1. ZIMNÉ ALEBO ZIMNO- VIANOČNÉ BESIEDKYHodinový program so zimnými a následne Vianočnými piesňami spojený
s interaktívnymi piesňami – kde sú deti zapájané priamo do programu, končiaci
vianočnou diskotékou s prvkami „Tešíme sa na Silvestra“. Deťom sú rozdávané
balóniky, omaľovávacie kartičky, cukríky. Budeme „piecť“ medovníky, ukážeme si ako

sa korčuľuje, lyžuje, ako ozdobiť stromček a s akými ozdôbkami.......Program nám
spestrí aj náš malý Zvedavko – bábka z BD Košice. Na záver si zaspievame krásnu
pieseň Tichú noc.

2. ZIMNÉ HRY S USMIEVANKOU
Program vhodný najmä na zimné nevianočné a novoročné obdobie, kde ústrednou
pesničkou je piesen „Zimné hry“.....program plný snehu, snehuliakov a bielej pani
zimy, porozprávame sa o tom, ako vieme tráviť čas vonku v bielej zime, ako sa
lyžuje, korčuluje, sánkuje, či sa smie lízať cencúľ....program plný veselých zimných
piesní o snehuliakovi, o bielej pani zime, o zimných vílach, o zimnom vetrisku, na
konci programu si aj zatancujeme....pokiaľ je to program na začiatku nového roku, tak
si samozrejme zablahoželáme aj s kúzelným prípitkom 
3. VIANOČNÉ BESIEDKY S MIKULÁŠOM, prípadne anjelom-čertom. Hodinový
program so zimnými a vianočnými piesňami – podobný ako je uvedené vyššie, ale aj
s príchodom Mikuláša alebo aj anjela (čerta), alebo bábkoherec so snehuliakmi,
krasokorčuliarkou... Mikuláš spomenie že toho roku neprišiel so Snehulienkou ale
s UsmievAnkou a anjelom  tieto akcie vieme uskutočniť v škôlke v interiéri,
v exteriéri, aj na ľadovej ploche.

4. SILVESTROVSKÁ DETSKÁ PÁRTY: s najkrajšími zimnými pesničkami
a diskotékou a samozrejme so Silvestrovskou „hymnou“ a silvestrovskými básničkami.
Program plný konfiet, detských kúziel, tanca, vtipov a humoru.

5. ZÁBAVNÉ DOPOLUDNIE (odpoludnie) S USMIEVANKOU, ide o akciu použiteľnú
kedykoľvek, kde sa najprv zoznámime s UsmievAnkou, porozpráva odkial prichádza ( že
prišla z ďalekej Usmiatej krajiny)...a čo všetko chce deti naučiť, že je rozprávkovou
mamkou..s deťmi si prejde interaktívne piesne....a postupne program prechádza do
diskotéky a s rozdávaním podpisových kariet, papierových klobúčikov, je to základný
a východzí program UsmievAnky.
V programe môže byť prizvaný aj bábkoherec so Zvedavkom.

6. KARNEVAL...je zábavná diskotéková párty postavená na mieru pre deti
v karnevalových maskách, aj UsmievAnka si nahodí klobúk alebo šašovský nos, veľkého
motýlika, celý program postaví na Karnevalovej hymne, ktorú sa v refrénoch snaží deti

naučiť spievať, program je orientovaný diskotékovo s rozdávaním balónikov.... kúzla,
konfety, predvádzanie tancov

7. NOC V ŠKÔLKE - túto noc vám pomôže stráviť predvečerný program UsmievAnky1.blok tanečný a zábavný za účelom unavenia detí  potom sa poprechádzame po celej
škôlke – urobíme „hada“ a zahráme sa na vláčik, zaspievame si pesničku
o vláčiku.....a následne 2.blok s ukľudňujúcimi pesničkami a záverečnou uspávankou.

8. VESELÁ VEĽKONOČNÁ BESIEDKA – veľmi zaujímavý Veľkonočný
program, besiedka plná farieb a pesničiek o zajačikoch, vajíčkach a najkrajších sviatkoch
jari, porozprávame sa o to, že z vajíčka vzniká život, čo všetko sa vyliahne z vajíčka...
aby bol svet pestrejší tak vajíčka si farbíme na veselo, a dostávajú ich chlapci za
pofŕkanie dievčat vodou....v programe veľa plyšových hračiek, taktiež v programe mám
aj „akademického maliara“ ktorý nám maľuje vajíčka – na konci programu si rozdáme
obrázky so zvieratkami a vajíčkami na vymaľovanie.....

9. DEŇ ZEME – tematicky upravený s danými pesničkami program...centrom sa stáva
piesen Naša zem je guľatá...pesničky o zvieratkách, porozprávame sa o upratovaní,
o recyklácií obalov, o správnom zahadzovaní smetia....o tom čo sa sluší a nesluší....
10. DEŇ RODINY – tematicky ladený okruh piesní a vystúpenia so zreteľom na rodinu,
takto sú vybrane aj pesničky aj básne, plus samozrejme animácie, diskotéka a prípadne
kúzla...ústredná pieseň Svet je plný detí úsmevov a radostí, ústredným motívom je

poďakovanie rodičom a piesen : Detská pieseň a Detská koleda. Zopakujeme si známu
pesničku: Letí, letí pesnička.

11.DEŇ MATIEK.... tematicky spracovaný program ku Dňu matiek, a pesničky
o mamičkách a tiež básničky...porozprávame sa o tom prečo máme každý len jednu
mamičkou a babičky máme až dve, ako jedno srdce a dve ruky a podobne....
12.MDD – tematicky ladený okruh piesní s piesňami o rodine, o deťoch...akcie spojené
s letom čiže obyčajne vonku, v exteriéri ale aj interiéri....
Obsahovo je program ladený na interaktívne piesne plus diskotéka, možnosť pozvať
bábkoherca so Zvedavkom.
Program je možné doplniť o dve až tri malé detské speváčky, alebo si prizvať
akademickú maliarku, ktorá kreslí deťom na želanie obľúbené zvieratko, vec,
a podobne. Maliarka sedí na stoličke a a kreslí počas programu pre dieťa na želanie
obrázok....stredobodom programu je diskotéka, animačné programy, zapájanie detí do
spevov, do tancov, do piesní, do ukazovania, ako robia jednotlivé zvieratká a podobne
Pripájam foto pri akcii v exteriéri – ponúkané pódium s domčekom – stanom v ktorom
býva UsmievAnka – stále si ukazujeme na domčeku kto tam každý býva, kravička,
mačička, aké iné zvieratká, kde je zvonček, rátame kvietky na domčeku atd atd,
plus veľká aparatúra so zvukárom, ktorý po akcii ponúka diskotéku s rôznymi aj inými
piesňami – nielen Usmievankine piesne- za tento domček+ stan+ pódium+ aparatúra+
samostaný zvukár je doplatok 100 eur. Nutnosť montovať cca hodinu pred začatím
akcie!!!

13. ROZLÚČKA SO ŠKOLSKÝM ROKOM, rozlúčka s prípravkármi:
znova akcia najlepšie v exteriéri...., podobne ako hore uvedená akcia MDD ale tu je
špeciálnou ponukou rozlúčka s prípravkármi....ktorým sa spieva špeciálna pieseň alebo
básnička...týmto prípravkárom sa chystajú špeciálne darčeky, ktoré viem vyskladať po
dohode s konkrétnou mat. škôlkou....tu sa dá tiež aj nacvičiť spoločný tanček alebo
choreografia na moju pesničku

Rozlúčka s prípravkármi:

11. RÔZNE VÝROČIA ŠKÔLOK, NARODENINY, JUBILEÁ....
Narodeniny škôlok alebo iné výročia..Veľmi vhodné je tu, pokiaľ sa vieme dohodnúť so
škôlkou a dáme vyrobiť papierové klobúky so špeciálnou grafikou.....s logom škôlky,
alebo nejakými internetovými adresami škôlky a podobne... s číslom narodenín, ktoré
škôlka pripravuje, oslavuje...tu je možné použiť všetky ponuky ako sú uvedené
vyššie....súčasťou tejto oslavy je veľmi dôležitá pesnička “Narodeninová“ ktorú
spievame na akcii aj viackrát....
Ak máte záujem o cenu: usmievanka@gmail.com
Upozornenie: všetky programy sú prispôsobené tak, aby nemali žiadny náboženský, rasisticky alebo iný
diskriminačný charakter.

