VÝCHOVNÝ PLÁN 2016/2017
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ A JEHO PRAVIDLÁ

SEPTEMBER





Život v školskom klube – vnútorný poriadok ŠKD, povinnosti
a práva
Pasovanie prvákov – „Hurá už som žiak“
Kamarát, kamarát, poď ty medzi nás“ - pohybové hry na
školskom dvore
Maskot nášho oddelenia – projekt

Cieľ: Upevňovať pravidlá v oddelení a ŠKD, kultivovať kultúrne
návyky, vyjadrovanie sa.
ZDRAVO SA STRAVUJME

OKTÓBER







Zdravá výživa – potravinová pyramída
16.10.2016 Svetový deň potravy
Jeme ovocie a zeleninu – ochutnávka zdravej výživy
Kultúra stolovania – pravidlá správneho stolovania
Šarkaniáda „Šarkan zdravia“ – súťaž o najkrajšieho šarkana

Cieľ: Pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy.
ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

NOVEMBER





5.11.2016 Svetový deň behu – týždeň športu: športové
disciplíny na bežeckej dráhe, futbalovom ihrisku
Návykové látky – škodlivosť drog
Pijeme zdravú vodu – beseda
Farebná jeseň – tvorivé dielne

Cieľ: Posilniť výchovu k zdravému životnému štýlu, chrániť si svoje
zdravie.
ČARO VIANOC

DECEMBER







Mikulášska čižmička – Mikukášske popoludnie v oddelení
Vianoce – tradície, zvyky, koledy
Výzdoba stromčeka, triedy
Výroba darčekov pre blízkych
Vianočný program pre rodičov,2. a 3.roč.

Cieľ: Rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností, pestovať
radosť z obdarovávania.
ROK V KRAJINE


JANUÁR



Novoročné predsavzatia
Obliekanie podľa ročných období – princípy zdravého
životného štýlu
Zimné športy
Život zvierat v zimnom období

Cieľ: Rozvíjať špecifické schopnosti (výtvarné, hudobné, športové).
PRIATEĽSTVO, OHĽADUPLNOSŤ A TOLERANCIA


FEBRUÁR



Moje práva, tvoje práva – práva dieťaťa, šikanovanie,
diskriminácia – beseda
Život so zdravotným postihnutím – vzťah k handicapovaným
deťom
Výroba karnevalovej masky
Valentínska párty alebo karneval

Cieľ: Pochopiť význam dodržiavania ľudských práv, rozvíjať kladný
vzťah k spolužiakom.
KNIHY A KULTÚRA


MAREC




Piatkový čitateľko – čítame si v oddelení
Encyklopédie, atlasy – práca s knihou, vyhľadávanie informácií,
poznávanie (rastliny, stromy)
21.3.2017 Svetový deň poézie
Tvoríme básničku - projekt

Cieľ: Vedieť spolupracovať so skupinou.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A PRÍRODA


APRÍL




Vítame jar – Sviatky jari, Veľká noc
Malý pomocníček – upratovanie okolia ŠKD, šetrenie
energiami, vodou, triedenie a využitie odpadu
22.4. 2017 Deň zeme - eko hry v prírode
Odpadový materiál netradične – vyrábame z odpadového
materiálu

Cieľ: Pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia.

DOMOV A KRAJINA, KDE ŽIJEM

MÁJ







Moja rodina – úcta k rodičom, starším
14.5.2017 Deň matiek – darček pre mamičku
15.5.2017 Svetový deň rodiny – program pre rodičov, 1.roč.
Slovensko – život v krajine, kultúrne pamiatky
Naša milovaná krajina – kreslenie na chodník

Cieľ: Prejavovať úctu k rodičom, starším a posilniť základy hrdosti
k národnej a štátnej príslušnosti.
HRÁME SA BEZPEČNE




JÚN




1.6.2017 Medzinárodný deň detí – zábavné popoludnie
Čo by sme mali vedieť – vedomostné kvízy, olympiády
Bezpečnosť na ceste – hry s dopravnou tematikou
Bezpečne v triede i na ihrisku – zásady bezpečného správania
sa pri hrách
Prvá pomoc – zásady prvej pomoci
18.6.2017 Deň otcov – darček pre otecka
Rozlúčka so ŠKD – posedenie, 4.roč.

Cieľ: Dbať o svoje zdravie a bezpečnosť.

