VÝCHOVNÝ PLÁN ŠKD v šk. roku 2013 / 2014
TÉMA TÝŽDŇA

MESIAC
SEPTEMBER

Otvorenie školského roka

OBSAH
Oboznámenie so ŠP ŠKD, režimom,
prostredím, vychovávateľkami, pravidlami.

Spomienky na prázdniny

Poznanie našej krajiny. Kraje, oblasti, mestá,
historické a kultúrne pamiatky.

Kamarátstvo, kolektívnosť

Tvorba pravidliel v oddelení, pomenovania

pomoc

a loga oddelenia.

Svetový deň mlieka

Zdravá strava. Prehlbovanie záujmu u detí o pitie
mlieka a konzumáciu mliečnych výrobkov.

OKTÓBER

Medzinárodný deň starších ľudí

Láska a úcta k starším, správanie k starým

Mesiac úcty k starším

ľuďom, tolerancia, pochopenie. Želania
starým rodičom. Príbeh, na ktorý nezabudnem.

Kniha - môj kamarát

Tvorba záložiek do knihy. Môj obľúbený
hrdina.

Svetový deň zvierat, výstava

Zvieratá žijúce v našej krajine, zvieratá

zvierat

ohrozené, starostlivosť o zvieratá žijúce v bytových
v bytových priestoroch.

Vítanie nových kamarátov

Pasovanie prváčikov do ŠKD.

Plody jesene, výstava tekvíc

Význam ovocia a zeleniny pre zdravie človeka,

a jesennej dekorácie

zásady stravovania. Deň jablka. Boj proti obezite.

Halloweenské pátranie

Kultúra a tradície jesenných sviatkov v iných krajinách,

a halloweenská zábava

súťaže a zábava detí v halloweenských kostýmoch.
Diskotéka v halloweenských kostýmoch.

NOVEMBER

Šarkan letí

Rozvoj tvorivosti a originality, radosť z pohybu.

Stop fajčeniu!

Prevencia proti fajčeniu, vyzdvihnutie športových aktivít,
stravovania, využitie voľného času.

Medzinárodný deň tolerancie

Tolerancia v každodennom živote, tolerancia v našej
krajine, detské práva, rasy.

Jesenná burza všeličoho

Kultúrne vystupovanie, ponuka drobností, výber, rozvoj
finančnej gramotnosti.

DECEMBER

Vianočné zvyky a tradície

Tvorivosť detí, vianočné pozdravy a želania, drobné
darčeky.

Vianočné zvyky a tradície

Význam vianočných sviatkov, zachovávanie tradícií
v rôznych častiach našej vlasti.

Zima, zimné športy

Ročné obdobie, radosť z pohybu, príroda v zime,
starostlivosť o zvieratká, tvorba krmidiel.

JANUÁR

FEBRUÁR

Európa - Slovensko - súčasť

Rozšírenie poznatkov o krajinách EÚ a Slovensku, ich

EÚ

kultúrnych pamiatkach a hodnotách.

Darčeky pre prvákov

Rozvoj kreativity, zručnosti, tvorivosti, kamarátstvo.

Športovanie v zime

Ochrana zdravia, zvyšovanie záujmu o šport.

Fašiangy

Tradície v našej krajine.
Príprava na fašiangový karneval, výroba masiek.

MAREC

Fašiangový karneval

Rozvoj originality a tvorivosti, zábava, veselosť.

Starostlivosť o zdravie

Pohybové aktivity na rozvoj záujmu o šport.

Marec - Mesiac knihy

Zvyšovanie záujmu o detskú literatúru a ilustráciu.

Kniha - môj kamarát

Beseda o knihách, čitateľský maratón.

Knižnica - miesto, ktoré mám

Návšteva knižníc a aktivity v knižniciach.

rád.
APRÍL

Malý ilustrátor

Rozvoj literárnej a výtvarnej tvorby detí.

Mesiac lesov

Poznanie prírody, rastlín a živočíchov.

Veľkonočné tradície

Rozvoj kreativity detí, tvorba veľkonočných pozdravov.
Tradície veľkonočných sviatkov v našej krajine.

Svetový deň zdravia

Význam zdravia pre život, výživa, pohybové aktivity.

Deň narcisov

Predchádzanie ochoreniam, starostlivosti o zdravie,
pomoc, solidarita.

Deň Zeme

Pomáhame prírode, separovaný zber, recyklácia a
ochrana celej planéty.

MÁJ

Májové tradície

Stavanie mája, ľudové tance a zvyky.

Bezpečnosť na cestách

Prehlbovanie poznania dopravných značiek a pravidiel
cestnej premávky.

Deň matiek

Láska k mame, starej mame, rozvíjanie tvorivosti detí.

Deň rodiny, rodinné trhy

Význam rodiny pre človeka, tradície a zvyky v rodine.
Predstavenie, ponuka predmetov vytvorených deťmi.

Európa - Slovensko - súčasť

Ukončenie projektu, výstava detských prác.

EÚ
JÚN

Medzinárodný deň detí

Radosť, veselosť, kamarátstvo, pomoc, súťaživosť.

Mesiac čistoty vôd

Význam vody pre život človeka. Šetrenie vodou.

Svetový deň boja proti drogám

Sútaže, pohybové aktivity, kolektívne hry.

Veselé popoludnie

Oddelenie baví oddelenie.

