Akcie a aktivity v ŠKD - 2018/2019

Téma mesiaca: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – PRAVIDLÁ A BEZPEČNOSŤ
Pasovanie prvákov – „Už som žiačik“ – kultúrny program v Osvetovej
besede

September

Naše oddelenie – pravidlá, bezpečné správanie pri hrách – projekt
26.09.2018 Svetový deň mlieka v školách – beseda
Šarkaniáda – vyrábanie šarkanov, zábava na školskom dvore
Športové súťaže medzi oddeleniami – turnaje vo floorballe

Téma mesiaca: ČO MÁ BABIČKA V ZÁHRADE?
Kultúra stolovania, hygiena – beseda

Október

14.10.2018 – Deň starých rodičov: úcta k starším – krátky program pre
starých rodičov alebo prekvapenie pre starých rodičov
16.10.2018 Svetový deň potravy: Hovorme o jedle, stravovanie - beseda,
ochutnávka zdravej výživy
Divadielko – kultúrne predstavenie

Téma mesiaca: Zdravie a jeho podstata

November

Športové súťaže medzi oddeleniami – turnaje vo futbale
Pravidelné stravovanie a pitný režim – rozhovor, situačné hry
20.11.2018 Medzinárodný deň bez fajčenia, návykové látky – beseda

Téma mesiaca: Vianočný čas
„Mikuláš, čo nám dáš?“ – Mikulášske popoludnie v oddelení

December

Vianočná dielnička – Tvorivé popoludnie, výroba darčekov pre blízkych
Posedenie pri stromčeku – prednes básní, vinšov, spev kolied - deti deťom
iného oddelenia

Téma mesiaca: Nový rok
Novoročné predsavzatia – diskusia

Január

Rok v krajine – hráme sa s rôznymi výtvarnými technikami
Zimné radovánky – hry na školskom dvore
Divadielko – kultúrne predstavenie

Téma mesiaca: Priateľstvo je vzácne...
Priateľské vzťahy – hry na rozvoj sebaúcty a priateľských vzťahov

Február

Prekvapenie pre kamaráta – tvorivé popoludnie
Karneval v ŠKD: zábavné popoludnie – promenáda v maskách, zábavné hry
a aktivity v oddelení
Kúzelník Peter Šesták – kultúrne predstavenie

Téma mesiaca: Kniha priateľ človeka
Čítame si z kníh – čitateľské aktivity a súťaže v oddelení i medzi
oddeleniami

Marec

Návšteva obecnej knižnice – beseda
Návšteva herca v ŠKD – beseda s hercom
21.03.2019 Medzinárodný deň lesov – spoznávame prírodu, čítame si
z encyklopédie

Téma mesiaca: Príroda na jar

Apríl

Ekohry v prírode – hry na školskom dvore
Veľkonočné tvorivé dielne s rodičmi v oddeleniach
22.03.2019 Svetový deň vody: pijeme zdravú vodu – beseda
Návšteva poľovníka v ŠKD – beseda

Téma mesiaca: Rodina
12.05.2019 Deň matiek – kultúrny program pre rodičov 1. a 2. ročníka

Máj

Moja rodina – kreslenie na chodník
27.05. Medzinárodný športový vyzývací deň: súťaží celá rodina – športové

disciplíny na školskom dvore

Téma mesiaca: Deti a bezpečnosť
01.06.2019 MDD – Rozprávkové popoludnie v Celltexe, premietanie
rozprávky

Jún

Športové popoludnie – športové disciplíny na školskom dvore, súťaživé hry
Divadielko – kultúrne predstavenie
Záchranná zdravotná služba – beseda

