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     VYHODNOTENIE  súťaže 

 

MALÁ PRÍRODOVEDNÁ OLYMPIÁDA pre deti MŠ 
 
Organizátor:  Centrum voľného času Elán Ružomberok, oddelenie techniky  
   a prírodovedy 
Názov súťaže: Malá prírodovedná olympiáda MŠ 
Cieľ súťaže:  rozvíjať odborno-praktické schopnosti detí, upevňovať ich  
   vedomosti a zručnosti. Viesť deti k vzťahu k prírode, pestovať u  
   nich zodpovedný vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia, 
   viesť deti k zdravej súťaživosti. 
Termín súťaže: 7. decembra 2011 
Hodina začiatku: 9.30 hod. 
Miesto konania: CVČ Elán Ružomberok 
Kategória :  deti predškolského veku, chlapci a dievčatá 
Účasť:    3-členné (aj zmiešané) družstvo z MŠ. Súťaže sa zúčastnilo spolu 18 
   detí z piatich MŠ mesta ( MŠ A. Bernoláka, MŠ Hrabovo, MŠ Za dráhou, 
   MŠ Š.Moyzesa a MŠ Bystrická cesta). 
Súťažné disciplíny: 

1. zvieratá prírody    (1 bod) 
2. tvar a farba     (2 body) 
3. skladanie geometrických tvarov – hlavolam (6 bodov) 
4. domáce zvieratá    (6 bodov) 
5. úloha na rýchlosť - stavanie krabíc  (6 bodov) 
6. bludisko poľných zvierat   (3 body) 
7. úloha na pamäť    (16 bodov) 
Spolu možný počet bodov 40. 

Hodnotenie: v každej súťažnej disciplíne za jednotlivé úlohy družstvo získavalo 
horeuvedený maximálny počet bodov. Víťazom sa stalo družstvo MŠ, ktoré 
dosiahlo najvyšší počet bodov. Víťazné družstvá – prvé tri miesta - získali 
diplomy a vecné ceny. 

Poradie:  1. miesto MŠ Š.Moyzesa I.  spolu 33 bodov  
   1. miesto MŠ Š.Moyzesa II.  spolu 33 bodov 
   2. miesto MŠ A. Bernoláka  spolu 31 bodov 
   3. miesto MŠ Hrabovská cesta  spolu 29 bodov 
   3. miesto MŠ Bystrická cesta  spolu 29 bodov 
   4. miesto MŠ Za dráhou  spolu 26 bodov 
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