Plán práce
výchovno- vzdelávacej činnosti
V ŠKD
na školský rok 2017/2018

I.oddelenie
Anna Koldrásová

Činnosť odpočinková a rekreačná
September- jún
Odpočinková činnosť
-

vyfarbovanie omaľovánok

-

vzájomné rozhovory

-

počúvanie piesní, rozprávok, hudby

-

spoločenské a stolné hry

-

kreatívne pohybové hry

-

hádanky

-

tvorivé hry/ škola, obchod, kuchár, divadlo, lekár, stavbári /

-

joga- relax na koberci

-

divadielko

-

počúvanie CD / piesne, rozprávky, hudba /

-

pozeranie DVD / rozprávky, náučné filmy, detské filmy /

-

rôzne vedomostné kvízy

-

čítanie časopisov a kníh

-

literárno- dramatická činnosť

Rekreačná činnosť
-

kruhové hry so spevom – využitie ľudových hier

-

pohybové hry s pravidlami

-

hry s loptou, so švihadlom, s gumou

-

vychádzky do prírody, hry v prírode , poznávacie vychádzky

-

zber darov prírody na tvorenie v škole

-

hry na školskom dvore na školskom náčiní

-

hry v telocvični – využitie náradia a náčinia

-

telovýchovné chvíľky- motivované hravé cvičenia

-

hudobné chvíľky – spev, počúvanie piesní a hudby

-

tvorivé sezónne hry / jar, leto, jeseň, zima / - využiť pobyt vonku

-

cviky na uvoľnenie tela – relaxačné cvičenia

-

súťaže a kvízy podľa aktuálnosti

-

hry v školskom altánku

-

hry s drevenými hračkami na dvore- pexeso, kocky

Záujmová činnosť
September: „ Pravidlá bezpečného ŠKD“
Spoločenskovedná činnosť


školský poriadok a pravidlá správania sa v ŠKD, poriadok ŠKD



orientácia v škole a blízkom okolí, vychádzky do okolia, bezpečnosť na ceste



základné hygienické návyky



dopravná výchova- dopravné prostriedky, súťaže a hádanky na tému doprava



zásady slušného a správneho stolovania v jedálni – ako sa správame v jedálni



ľudské práva pre deti - 1.zásada

Esteticko- výchovná činnosť


kresba pastelkami- zážitky z prázdnin



rozprávky, básne- dramatizácia



divadielko



otláčanie listov- maľovanie, hra s farbami- farby jesene



počúvanie hudby, spievanie detských piesní, rytmizovanie riekaniek, vyčítanky

Pracovno- technická činnosť


modelovanie z plastelíny- ovocie a zelenina



dekorácia- strihanie, lepenie



jesenný strom- maľovanie, otláčanie listov



výroba dopravných značiek



výroba ovocného šalátu

Prírodovedno- environmentálna činnosť


vychádzky do prírody- pozorovanie zmien, hlavné znaky jesene



význam a využitie rôznych druhov ovocia a zeleniny- prínos pre zdravie- zdravý
životný štýl



aktivity v prírode, ako sa správame v prírode, význam prírody pre ľudí



protipožiarna výchova- zákaz vypaľovania trávy a zakladania ohňa v lesných
porastoch

Telovýchovná, športová činnosť


pohybové hry s loptou – hod a chytanie, futbal



hod loptou na cieľ



osvojovanie si pravidiel jednoduchých pohybových hier



cvičenie v prírode

Október: Čarovná jeseň
Spoločenskovedná činnosť


Úcta k starším- rodičia, starí rodičia a ja



lesné plody- potrava pre zvieratá-



Deň zdravia- zdravé a nezdravé potraviny, ochrana zdravia pred chorobami



ľudské práva pre deti-2.zásada,Deklarácia práv dieťaťa



Čím budem keď vyrastiem- povolanie

Esteticko- výchovná činnosť


rozprávková bytosť- otláčanie zemiakov



zhotovovanie z gaštanov



ukážka zdobenia z ovocia a zeleniny- ochutnávka



báseň o jeseni



dramatizácia rozprávky- O repe



hudobné hádanky, literárne hádanky, spievanie známych rómskych piesní

Pracovno-technická činnosť


výroba šarkanov z papiera



obrázky z prírodného materiálu



súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu výstavka



koláž- papier, látka



skladáme papier-mašľa, harmonika, vejár



úprava okolia školy

Prírodovedno- environmentálna činnosť


vychádzky do prírody, pozorovanie zmien v prírode



zber prírodného materiálu- šišky, šípky, vetvičky, gaštany



spoznávame liečivé jesenné rastliny a ich využitie pre človeka-zdravý životný štýl



odlet vtákov do teplých krajín – rozhovor, rozprávka



poznávanie vtákov a stromov podľa atlasu- pobyt v prírode

Telovýchovná, športová činnosť


pohybové hry, hry s naháňačkou



hry s loptou na školskom dvore



vychádzka do prírody- zvládnuť členitý terén



prvá pomoc pri športových úrazoch- predchádzať úrazom

November: Rozprávka
Spoločenskovedná činnosť


významné dni a výročia v mesiaci



správne obliekanie sa v zime- ochrana zdravia



spoločenské správanie sa na verejnosti



ľudské práva pre deti- 3.zásada



používanie čarovných slovíčok- Bambuľka



dramatizácia rozprávky „ Domček“



príprava programu na vianočnú besiedku



rozhovor-význam hygieny pred jedlom

Esteticko- výchovná činnosť


obrázok do izbičky-lepenie



nácvik detskej piesne



pozeranie rozprávok



ilustrácia známej rozprávky- na papieri, na počítači



čítanie rozprávok z kníh, časopisov



práca s farebným papierom-rozprávková bytosť

Pracovno- technická činnosť


výroba pexesa s rozprávkovými bytosťami



rozprávková bytosť – koláž



práca so škrupinkami-maľovanie



výroba rozprávkového leporela

Prírodovedno- environmentálna činnosť


vychádzky do prírody- zber prírodného materiálu, pozorovanie zmien v prírode



ľudové pranostiky- na Martina, na Katarínu, na Ondreja



príprava zvierat na zimu, ukladanie na zimný spánok- ako zimujú



poznávanie obce Klenovec- regionálna a ľudová kultúra



hry- zdravý životný štýl

Telovýchovná, športová činnosť


súťaže v telocvični- beh, skok, hry na fit lopte, hry s loptou



prekážkový beh v prírode



hod na cieľ vo voľnej prírode



kondičné cvičenia, vychádzky do blízkeho okolia- zvládnuť náročnejší terén

December: Vianoce prichádzajú
Spoločenskovedná činnosť


významné dni a sviatky v mesiaci



Vianočné zvyky a tradície- Mikulášska čižmička, Vianoce u nás a vo svete



význam rodiny- láska a úcta k členom rodiny



ochrana zdravia pred úrazmi pri zimných športoch



vianočné stolovanie



ľudské práva pre deti 4.zásada



hry na rozvoj matematických predstáv

Esteticko- výchovná činnosť


počúvanie vianočných piesní a kolied -aj v rómskom jazyku



spievanie vianočných piesní a kolied



nácvik programu na vianočnú besiedku



dramatizácia rozprávky o Rukavičke



výroba vianočných pohľadníc pre rodinu



čítanie vianočných rozprávok- podfarbiť hudbou

Pracovno-technická činnosť


výroba vianočných ozdôb, strihanie- snehové vločky



zimné vystrihovačky, zhotovenie vianočnej dekorácie v ŠKD



zhotovenie snehuliaka z rôzneho materiálu- látka, vata, papier



príprava darčekov a pozdravov pre rodinu a kamarátov

Prírodovedno-environmentálna činnosť


hry v zimnej prírode- využitie snehu



starostlivosť o vtáčiky v zime- kŕmenie, zhotovenie kŕmidla



starostlivosť o lesné zvieratá v zime- význam ochrany



bezpečnosť na chodníkoch v zimnom období- pozor na klzké cesty

Telovýchovná a športová činnosť


tanec na vianočné piesne- využiť aj rómske piesne



hry a súťaže v telocvični



vyšliapavanie cestičiek v snehu- hry na snehu



hod snehovou guľou na cieľ, zimné športy



stavanie snehuliaka

Január: Zima
Spoločenskovedná činnosť


vznik Slovenskej republiky, štátne znaky a symboly



významné dni a výročia v mesiaci



novoročné predsavzatia



zázračné slovíčka- Bambuľka



naše túžby a priania- čím chcem byť



ľudské práva pre deti- 5.zásada



obliekanie v zime- Moje zdravie

Esteticko- výchovná činnosť


počúvanie piesní so zimnou tematikou



čítanie rozprávok, recitovanie, dramatizácia, divadielko



hudobno-pohybové hry na tému zima



maľujeme snehuliaka



kreslenie-môj najkrajší darček

Pracovno- technická činnosť


stavanie zo snehu



modelovanie- snehuliak



stojan na pastelky-strihanie, lepenie



tvorivá dielňa- aranžovanie, viazanie, lepenie

Prírodovedno- environmentálna činnosť


kŕmenie vtákov- vychádzka do prírody- ochrana vtáctva a zveri



kŕmenie divých kačiek na Rimave



pozorovanie stromov – zmeny v prírode- vegetačné obdobie



chalúpka zime- práca s odpadovým materiálom – zdravý životný štýl



darček z novín- recyklujeme

Telovýchovná, športová činnosť


zimné radovánky- sánkovanie, guľovanie



zimné športy- sánkovanie



hry a súťaže v telocvični



kondičné cvičenia v telocvični

Február: Fašiangy, karneval
Spoločenskovedná činnosť


významné dni a výročia v mesiaci



zvyky a tradície na Fašiangy



dni v týždni, režim dňa



Valentín- význam lásky a tolerancie medzi ľuďmi



didaktické hry na rozvoj slovnej zásoby



význam zdravej výživy, pitný režim



ľudské práva pre deti-6.zásada

Esteticko- výchovná činnosť


nácvik krátkeho tanca, hry



prezeranie detských časopisov, čítanie



spievanie ľudových piesní



hry so slovom-riekanky, básne, hádanky, vyčítanky, dramatizácia rozprávky



karneval- prehliadka masiek, diskotéka



Pracovno- technická činnosť



srdiečková dekorácia- kombinácia textilu a papiera



výroba karnevalových masiek



zvieratká z papierových roliek



skladanie papiera- vtáky- recyklácia materiálu- zdravý životný štýl

Prírodovedno- environmentálna činnosť


pobyt v prírode- pozorujeme okolie



ekologické hry- na zvieratká a rastliny-hra Na kvety



šetrenie prírodných zdrojov- vody, elektriny, papiera



hry s kvartetom- príroda



riešenie situácií v prírode- pracovné listy- zdravý životný štýl



prezeranie kníh o prírode, čítanie

Telovýchovná, športová činnosť


hry a súťaže v telocvični



Valentínska diskotéka



vychádzky do prírody- pozorujeme, počúvame zvuky



zdravotné cviky, motivované cvičenie s riekankami

Marec: Jar je tu. Mesiac knihy. Deň vody.
Spoločenskovedná činnosť


marec- Mesiac knihy, čítanie, práca s knihou- ako zaobchádzame s knihami



návšteva obecnej knižnice v Klenovci



prvý jarný deň, hlavné znaky jari



Deň učiteľov- úcta k práci učiteľov- význam práce učiteľov



ako sa správame na pošte- návšteva pošty



ľudské práva pre deti-7.zásada



Esteticko- výchovná činnosť



farby jari- kreslenie – využiť plochu a farebnosť



čítanie kníh pre deti a s deťmi



návrh obalu na knihu



počúvanie tanečnej hudby- piesne pre deti



namaľuj dúhu- zapúšťanie farieb

Pracovno- technická činnosť


kvety z krepového papiera



zhotovenie obalu na knihu



záložky do knihy



dekupáž- jarný motív- obal na kvet, ošetrenie kníh

Prírodovedno- environmentálna činnosť


vychádzka do jarnej prírody



rozprávanie rozprávky „Nezábudky“- poznávanie jarných kvetov



ako sa správame v prírode-„ Čo videlo slniečko“ - PZ



zvieratká a ich mláďatká- omaľovánky u babičky na dvore



život pri Rimave

Telovýchovná , športová činnosť


pobyt na školskom dvore- hravé a súťažné popoludnie na hojdačkách a v altánku



hod loptičkou na cieľ



hry podľa výberu žiakov



beh na krátku vzdialenosť- súťaže na lúke

Apríl: Veľká noc. Deň zeme.
Spoločenskovedná činnosť


významné dni a výročia v mesiaci



apríl-Mesiac lesov a vtáctva



Veľká noc- zvyky a tradície



Deň zeme- ako si chránime životné prostredie



ako sa správam k spolužiakom



ľudské práva pre deti- 8.zásada

Esteticko-výchovná činnosť


koláž-veľkonočné vajce



veľkonočné verše , vinše, piesne



výroba plagátu ku dňu zeme



skladanie papiera



čítanie detských kníh o prírode

Pracovno- technická činnosť


veľkonočné kraslice- ozdobovanie – maľovanie, nalepovanie



veľkonočné ozdoby- strihanie, lepenie, kreslenie



aranžovanie, vystrihovanie jarných námetov z papiera- venček na stenu, na dvere



ošetrovanie a údržba hračiek, triedenie podľa materiálu

Prírodovedno- environmentálna činnosť


kamienky- hry s prírodninami- vytvorenie obrazu



úprava a skrášľovanie okolia školy- zbieranie odpadu, zametanie



poznávanie liečivých rastlín- prínos pre ľudí- zdravý životný štýl



návrat vtáčikov- rozhovor- pozorovanie na školskom kopci



separujeme odpad- vychádzka do prírody, zber odpadu

Telovýchovná, športová činnosť


pohybové hry v prírode- Na sochy, Na venček, Šípovú Ruženku



prekážkový beh v prírode



škôlky s loptou, gumou a švihadlom



hry a súťaže v telocvični

Máj: Mamička moja
Spoločenskovedná činnosť


významné dni a sviatky v mesiaci



Deň matiek- Moja zlatá mamina



rozhovor o návykových látkach- príbehy zo života, návyky, škodlivosť



ako sa správam na kultúrnom podujatí- v divadle, kine, na školskej slávnosti



ľudské práva pre deti- 9. zásada



Deň bez úrazu- kurz prvej pomoci

Esteticko- výchovná činnosť


záhrada plná kvetov- vystrihovanie, lepenie



moja mamička- koláž



rozkvitnutá čerešňa- maľovanie



čítanie rozprávkových kníh a detských časopisov



počúvanie hudby, spievanie detských piesní, tanec

Pracovno- technická činnosť


darček pre mamičku- využiť rôzne druhy materiálu



jarné upratovanie v školskom klube- údržba hračiek



skladanie z papiera- vtáčiky



moja mama- kresba



strom- strihanie, lepenie, kreslenie

Prírodovedno- environmentálna činnosť


vychádzky do prírody- poznať známe druhy zveri a vtáctva v našej lokalite



v zdravom tele zdravý duch- rozhovor o zdravom životnom štýle



chráňme prírodu- rozhovor, zhotovenie plagátu



podbeľ ako liek- poznávame liečivé rastliny- pobyt v prírode

Telovýchovná, športová činnosť


loptové a pohybové hry



nácvik orientácie v teréne



športové hry na lúke



športujeme a hráme sa- hod do diaľky, loptové hry v prírode

Jún: Medzinárodný deň detí. Leto.
Spoločenskovedná činnosť


významné dni a sviatky v mesiaci



MDD- sviatok všetkých detí na svete



cez prázdniny slušnosť nemá voľno



prevencia úrazov v letnom období



význam priateľstva, pomoc mladším, ale aj slabším kamarátom



ľudské práva pre deti- 10. zásada



zhodnotenie celého školského roka, ukončenie činnosti v ŠKD

Esteticko- výchovná činnosť


Ide pieseň dokola- spievanie a tancovanie



Veselý šašo- krčenie a lepenie papiera



čítanie obľúbených detských kníh a časopisov



moje prázdniny- kresba



popoludnie hier a súťaží

Pracovno- technická činnosť


ošetrovanie a údržba hračiek, triedenie materiálu



uteráčik- návrh vzoru, otláčanie korkom



moja taštička- využívanie odpadového materiálu



stavby v budúcnosti- stavba zo Sevy



darček pre pani učiteľku- servítková technika

Prírodovedno-environmentálna činnosť


vychádzka do blízkeho okolia-farebná príroda



prvá pomoc- ošetrenie drobných úrazov- predchádzajme úrazom



ekologické hry zamerané na ochranu životného prostredia- zdravý životný štýl



dôležitosť dodržiavania pitného režimu v letnom období

Telovýchovná, športová činnosť



loptové a pohybové hry
hry v kruhu s loptou

 športujeme na dvore
 naháňačky v rôznych obmenách

