Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných
rómskych komunít I. - NP PRIM
Trvanie projektu: január 2017 – december 2020
Hlavným cieľom NP PRIM je zvýšiť účasť detí, predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít, v materskej škole
prostredníctvom inkluzívneho prostredia a práce s rodinou. Pre tento účel MV SR tejto materskej škole zabezpečilo
materiálnu podporu na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.
Obsah kognitívného balíka:

Drevený hlavolam viacdielny
pre rozvoj jemnej motoriky
a priestorového vnímania
5 ks

Didaktická stavebnica
guľôčková dráha
2 ks

Didaktická hra pre rozvoj
sociálnych zručností, kreativity,
jemnej motoriky a pamäte
1 ks

Upratovací vozík
1 ks

Didaktická pomôcka
Didaktická pomôcka
precvičovanie
a rozvoj drobných
na rozpoznávanie a kombináciu
pohybových
prejavov
a aktivít
farieb a tvarov
1
ks
1 ks

Didaktická pomôcka
základy geometrie
a rovinné útvary
1 ks

Základy matematiky
interaktívna hra
1 ks

Súprava mäkkých
hmatových poduštičiek
1 ks

Didaktická pomôcka
Čas a časti dňa
1 ks

Detský pracovný stôl
s príslušenstvom
1 ks

Edukačná sada
činnosti základnej hygieny
a čistoty
3 ks

Edukačná hra
písmená a slovíčka
1 ks

Súprava taktilných diskov
na rozvoj hmatových zmyslov
1 ks

Edukatívny kufrík II
1 sada

Skladačka
ľudská kostra
1 ks

Detská kuchynka
s funkčnými prvkami
1 ks

Stavebnica s viacerými modelmi
s pevným stĺpikom a dutým kruhom
na zlepšenie kreativity
1 ks

Sada didaktických samo
opravných pomôcok
1 sada

Obrázkové rozprávky
s výberom dejovej línie
1 ks

Súprava dopravná výchova
1 sada
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Hracia doska pre
najmenších
čísla a motýľ
5 + 5 ks

Súprava mäkkých penových
Súprava mäkkých penových
čísel so zvieracou textúrou písmen s pestrofarebnou textúrou
1 ks
1 ks

Edukatívny kufrík 1
1 ks

Skladačka - dopravné prostriedky
2 ks

Detský obchod
1 ks
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Dodávateľ kognitívneho balíčka: Škola.sk, s.r.o., Bratislava
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje”

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Didaktická pomôcka
Kalendárny rok
1 ks

Didaktická magnetická sada
2 ks

