Školský klub detí ako súčasť ZŠ sídlisko JUH 1054, Vranov nad Topľou

Výchovný program Školského klubu detí

Spracovala :

Jana Bednárová
– vedúca Školského klubu detí
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Výchovný jazyk
Druh školského zariadenia
Dátum prerokovania v pedagogickej rade
školy/ školského zariadenia
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/rade školského zariadenia
Platnosť výchovného programu
Zriaďovateľ

I.

Celodenná
Slovenský
Štátne
30. augusta 2017
30. augusta 2017
1. september 2017 – 30. jún 2021
Mesto Vranov nad Topľou
Ulica Dr. C. Daxnera 87
093 16 Vranov nad Topľou

Výchovný program pre ŠKD ako súčasť ZŠ Juh 1054 Vranov nad Topľou

Vízia Školského klubu detí (ďalej ŠKD) – sme škola, kde sa učí moderným spôsobom, dbá sa
na kultúre činnosti a šikanovanie sa netoleruje v žiadnych podobách.
Poslanie klubu :
Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej
škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia
zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase
mimo vyučovania.
II.

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD budeme dôsledne využívať dostupný didaktický
materiál, časopis Vychovávateľ. Veľkú pozornosť budeme venovať boju proti šikanovaniu,
ochrane práv dieťaťa. Uskutočníme besedy o drogách, kriminalite a toxikománií. Pozveme si
na besedu ochrancov prírody, uskutočníme turistické vychádzky do Lesoparku.. Upriamime
pozornosť na fyzickú zdatnosť detí, budeme pokračovať v súťažiach v rámci oddelení ŠKD v
športových hrách. Prioritou je aj tanečná a pohybová príprava detí v ŠKD.
Výchovu k materstvu a rodičovstvu budeme podporovať formou hier a na krúžkoch. Osvojíme
si pravidlá slovenského jazyka a vyjadrovanie spisovnou slovenčinou. Budeme dbať na
upevňovanie národného povedomia.
K deťom budeme pristupovať diferencovane, zvlášť sa budeme venovať deťom so slabšími
rozumovými schopnosťami a deťom z menej podnetného prostredia. Budeme využívať nové
didaktické hry pre deti, nimi precvičovať prebraté učivo v škole, rozširovať vedomostný obzor
detí, rozvíjať schopnosti talentovaných detí.
Často budeme pracovať s knihou, učiť deti čítať s porozumením formou zábavy. Pravidelne
budeme navštevovať knižnicu a organizovať besedy o prečítaných knihách. Zapojíme deti do
dopravných súťaží. Hrou na obchod budeme deti učiť pracovať s novou menou euro. Pre deti
prvého ročníka pripravíme „Imatrikuláciu“ do ŠKD.
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V zimnom období pripravíme karneval a Vianočnú besiedku. Spolu s deťmi budeme dbať na
estetizáciu klubov a chodieb školy.

Tematické oblasti výchovy

III.

 Vzdelávacia oblasť výchovy
Viesť deti k tomu, aby sa učili samostatne pracovať, učiť ich ako sa majú pripravovať na
vyučovanie. Odstraňovať rečové poruchy, dbať na písomný prejav, učiť ich samostatnosti a
sebakontrole. K deťom budeme pristupovať diferencovane.
 Spoločensko-vedná oblasť výchovy
Vzťah k práci a jej výsledkom – výchovná činnosť, svedomitosť, starostlivosť, presnosť,
tvorivosť.
Vzťah ku kolektívu – kolektívna súdržnosť, obetavosť, pravdovravnosť, znášanlivosť.
Vlastnosti charakteru a vôle – samostatné rozlišovanie a posudzovanie správneho a
nesprávneho posudzovania, dobrých a zlých vlastností spolužiakov, upevňovanie vôľových
vlastností, vytrvalosť, húževnatosť, iniciatívnosť.
 Pracovno-technická oblasť výchovy
Vštepovať žiakom prvky správneho vzťahu k práci a tak klásť základy dobrej pracovnej
morálky, učenie ukladaniu hračiek, šatstva, poriadok v taške. Tvorivé technické myslenie,
zručnosť, záujem o budúce povolanie. Ukážeme si ako sa tvoria projekty a spoločne ich
zhotovíme.
 Esteticko-výchovná oblasť výchovy
Budeme dbať na kultúrne vyjadrovanie, kultúru stolovania, učiť deti vkusne sa obliekať.
Esteticky si vyzdobíme svoje herne.
Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy
Na rekreačnú a oddychovú činnosť budeme využívať školské ihrisko a telocvičňu. Budeme
dbať na pobyt deti na čerstvom vzduchu.


Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy

Zameranie oblasti budeme orientovať na kultúrne životné prostredie v našom okolí. Zameriame
sa na turistické vychádzky spojené so zberom odpadkov. Budeme pracovať s odpadovým
materiálom. Návštevou Lesoparku si upevníme vzťah k zvieratkám a prírode.


Spoločenskovedná oblasť výchovy

Pripomenieme si pamätné dni a štátne sviatky (Deň Ústavy SR, vznik SR ...), významné
osobnosti našej kultúry, histórie, pamätné miesta nášho regiónu, štátne symboly.
Zorganizujeme vystúpenia venované rodičom a starším, aby sme im takto vyjadrili úctu.
V rámci vhodných hier sa budeme učiť vyjadriť svoj názor a vypočuť iných. V rámci
účelového cvičenia v prírode si nacvičíme podávanie prvej pomoci a naučíme sa privolať
pomoc.
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Výchovný jazyk
Vo výchovnom procese sa používa ako dorozumievací prostriedok štátny jazyk
slovenský.

IV.

Personálne zabezpečenie
V ŠKD bude pracovať 5 oddelení :

V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

oddelenie p. Jana Bednárová
oddelenie p. Mgr. Lucia Bakajsová
oddelenie p. Mgr. Jana Olejníková
oddelenie p. Jana Haňová
oddelenie p. Ivana Turčíková
oddelenie p. Nikola Verčimáková
oddelenie p.

VI.
Materiálno-technické a priestorové podmienky
Dve oddelenia ŠKD prvácke budú pracovať v samostatných herniach a tri oddelenia budú
v klasických triedach. Oddelenia využívajú priestory školského dvora , telocvičňu a PC učebne.
Pre deti sú zabezpečené televízory a prehrávače, počítačové hry. Kluby sú vybavené hračkami
a rôznymi spoločenskými hrami pre deti.
VII.
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove
Každoročne prebieha kontrola BOZP vo všetkých priestoroch školy. Deti sú poučené o
správaní sa pri prechode cez cestu na vychádzkach a pri hrách v areáli školy. Na hry a na
oddych využívajú v triedach koberce.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov
Denne kontrolujeme dochádzku deti do školského zariadenia. Kontrola deti prebieha aj pri
obede. Kontroluje sa príprava na vyučovanie. Deti hodnotíme slovne, hlavne pochvalou a
povzbudzovaním.
VIII.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia

Kontrolná činnosť sa riadi podľa vypracovaného plánu kontrolnej činnosti, ktorá spočíva v
kontrole :
• výchovno-vzdelávacieho procesu
• pedagogickej dokumentácie
• materiálneho vybavenia a využívania prostriedkov školy
• stavu detí v oddeleniach ŠKD
• výberu finančných prostriedkov, čo činí 5 € na mesiac – tento príspevok sa uhrádza 2x ročne
a to v mesiaci september a február v sume 25€, od úhrady sú oslobodene tie rodiny, ktoré
poberajú dávky v sociálnej a hmotnej núdzi.
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IX.
Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Vedenie školy podporuje vzdelávanie zamestnancov školy. Uvoľňuje ich na semináre a
školenia uskutočňované MPC v Prešove alebo v Košiciach. Vychovávateľky môžu využívať
internet v zborovni alebo v počítačových učebniach.

X. Metódy a formy výchovnej práce
Záujmové vzdelávanie, ktoré prebieha v našom ŠKD, prebieha predovšetkým vlastnou
činnosťou detí, ich komunikáciou s okolím a získavaním vlastných skúseností. Všetko je
založené na priamych zážitkoch z činnosti, vychádzajú čiastočne z individuálnej voľby, detskej
zvedavosti, potreby zamestnávať sa a baviť sa s ostatnými.
Program je naplňovaný formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová
práca), ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít.

Metódy používané pri spontánnej, neriadenej činnosti:
 pozorovanie, získavanie skúseností prežívaním,
 experimentovanie,
 hra, individuálna práca,
 vlastná tvorba, aktivizujúce hry,
 práca vo dvojici, v skupine, partnerská „výuka“,
 samostatné a skupinové riešenie problémov,
 hodnotenie, sebahodnotenie
Metódy používané pri riadenej činnosti:
 rozprávanie, dramatizácia, vychádzka,
 vyhľadávanie informácií, riešenie problémových situácií,
 rozhovor, diskusia, komunikácia v kruhu,
 prezentácia výsledkov a ďalšie...
Formy práce pri spontánnej činnosti:
 odpočinok, čítanie kníh a časopisov,
 tematické hry (domov, rodina, škola doprava...)
 konštruktívne hry so stavebnicou,
 stolné hry, skladanie obrázkov,
 voľné kreslenie, omaľovávanky, doplňovačky,
 dramatizácia rozprávky
Formy práce pri činnosti riadenej:









vychádzky s pozorovaním,
technické práce s rôznymi druhmi materiálu,
ročné práce s využitím rôznych výtvarných techník,
besedy,
práce s knihou,
súťaživé hry, didaktické hry,
hudobne pohybové hry,
TV chvíľky,
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športové hry,
výukové programy na PC.
Tematické oblasti výchovy

XI.

Názov tematických oblastí
výchovy

Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít
v jednotlivých oddeleniach ŠKD:
1.odd.

2.odd.

3.odd.

4.odd.

5.odd.

6.odd.

7.odd.

8.odd.

Vzdelávacia oblasť

30

30

30

30

30

30

30

30

Spoločensko-vedná oblasť

30

30

30

30

30

30

30

30

Pracovno-technická oblasť

30

30

30

30

30

30

30

30

Prírodovedno-envi, oblasť

30

30

30

30

30

30

30

30

Esteticko-výchovná oblasť
Telovýchovná, zdravotná a
športová oblasť

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Výchovné štandardy ŠKD
Nadväzujú na vzdelávacie štandardy v škole. Určuje sa v nich súbor požiadaviek na vedomosti,
zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti zručnosti a
schopnosti získané na vzdelávaní v škole.
 výkonové štandardy, ktoré určujú kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov.
Sú to cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť dieťa na konci pobytu v školskom klube detí
primerane svojim možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD (dieťa nemusí chodiť do ŠKD celé
obdobie),


obsahové štandardy, ktoré určujú vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má
dieťa ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať
V rámci činnosti budeme dodržiavať a sledovať výchovné štandardy dané ministerstvom
školstva SR.
-

XII.

Výchovné štandardy v jednotlivých tematických oblastiach výchovy
v ŠKD

Vzdelávacia oblasť výchovy
Obsahový štandard
Gramatické a matematické cvičenie

Výkonový štandard
Samostatne písať úlohy

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie
vedomostí, čítanie textu, reprodukcia

Poznávať efektívne spôsoby učenia sa
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príbehu
Práca s informačnými zdrojmi, čítanie

Byť otvorený získavať nové poznatky

s porozumením, sebavzdelávanie

a informácie

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy,
zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry

Rozvíjať získané poznatky

Spoločensko-vedná oblasť výchovy
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie

Spolurozhodovať o živote v skupine

pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie
školského poriadku ŠKD, priateľstvo,
akceptácia, samostatnosť
Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom,

Prejavovať úctu k rodičom, starším

čo je tolerancia
Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé

Ovládať jednoduché zručnosti

stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie

sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie

sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie,

a empatie

ako pochopiť iných, sebaúcta
Život so zdravotným postihnutím, čo je

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so

predsudok, vzťah k handicapovaným deťom

zdravotným postihnutím

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie,

Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie

diskriminácia, moje práva, tvoje práva,

ľudských práv a základných slobôd

spolužitie bez násilia
Slovensko v Európe, Slovensko vo svete,

Prejavovať základy hrdosti k národným

úspechy slovenských športovcov, umelcov,

hodnotám a tradíciám SR

mládeže
Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy

komunikácia, spolužitie bez násilia

v správaní sa

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká,

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché

správanie, ktoré podporuje konflikt,

konflikty v oddelení/záujmovom útvare

správanie, ktoré konfliktu predchádza
Asertivita, asertívne správanie

Obhajovať svoje názory

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg,

Vypočuť si opačný názor
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monológ. beseda
Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky,

Prejavovať úctu k rodičom, starším

rozprávanie o domove, prejavy úcty
k ľuďom, čo je tolerancia
Deľba práce v rodine, problémy v rodine,

Rozlišovať a porovnávať vzťahy v

život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc

harmonickej a rozvrátenej rodine

v rodine
Vulgarizmy, slang, gestá, spolužitie bez

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy

násilia

v správaní sa

Práca s počítačom, komunikácia

Využívať všetky dostupné formy

s internetom, práca v textovom a grafickom

komunikácie

editore
Pracovno-technická oblasť výchovy
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie

Spolurozhodovať o živote v skupine

školského poriadku ŠKD, moje povinnosti

Pracovať v skupine

Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení,

Kultivovať základné sebaobslužné a

v šatni

hygienické návyky

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché

profesií, úcta ku každému povolaniu,

osobné ciele

dodržovanie denného režimu, vývoj
ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba,
orientácia v čase minulosť, prítomnosť,
budúcnosť
Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy,

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti

presnosť a čistota práce

za vykonanú prácu

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom,

Vedieť spolupracovať so skupinou

hrdosť na spoločný výsledok práce
Práca s rôznym materiálom, netradičné

Rozvíjať základy manuálnych a technických

pracovné postupy, zhotovenie darčeka,

zručností

rozvoj jemnej motoriky, manipulačné
zručnosti spolupráca
Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok

Získavať základy zručností potrebných pre

v herni, v triede, sebaobslužné činnosti

praktický život
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Získať základné zručnosti v tvorbe

Maska na karneval, kalendár oddelenia,

jednoduchých projektov

návrh oddychového kútika v oddelení

Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí

Poznať základné princípy ochrany životného

obce/mesta, pozorovanie zmien v prírode,

prostredia

šetrenie energiami, vodou, tematická
rozprávka
Starostlivosť o izbové kvety, čistenie

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej

prírody a okolia ŠKD, zber papiera,

činnosti na tvorbe a ochrane životného

triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu

prostredia

Esteticko-výchovná oblasť výchovy
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Kultúrne pamiatky v obci/meste, múzeum,

Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v

galéria, ľudové tradície zvyky, povesti,

blízkom okolí

názvy ulíc, miestne noviny, história
a dnešok
Hudba, výtvarné umenie, tanec

Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu

Netradičné výtvarné techniky, hudobné

Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti

činnosti, športové činnosti
Záujmová činnosť, príprava kultúrneho

Byť otvorený k tvorivej činnosti

podujatia
Úprava oddelenia, netradičné ozdoby,

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej

úprava zovňajšku

estetickej úprave prostredia a svojej osoby

Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším,

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí

Vianoce

v skupine

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien,

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu

audio nahrávka, rozprávka

v bežnom živote

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné

Ovládať základné hygienické návyky
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chvíľky
Prechádzka, bicyklovanie, lyžovanie,

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis,
kolektívne loptové hry
Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie,

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia,

civilizačné choroby

alkoholu a iných drog

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové

Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia

hry, netradičné športové disciplíny
Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje

Vyjadriť význam dodržiavania základných

zdravie, príčiny ochorenia, racionálna

zásad zdravej výživy

strava, potravinová pyramída
Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie

Uvedomovať si základné princípy zdravého

práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie životného štýlu
podľa ročných období
Záujmová činnosť, športová súťaž

Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti

Výchovné osnovy sú súčasťou výchovného programu. Sú vypracované najmenej
v rozsahu ustanovenom výchovným štandardom ŠKD. Sú vypracované v jednotlivých
tematických oblastiach výchovy. Obsahujú výchovno-vzdelávací cieľ, obsah výchovnovzdelávacej činnosti a vymedzujú počet výchovno-vzdelávacích činností pre jednotlivé
oddelenia na obdobie školského roka.

7.oddelenie
Počet VVČ

8.oddelenie
Počet VVČ

1.oddelenie
Počet VVČ
2.oddelenie
Počet VVČ

6.oddelenie
Počet VVČ

Techniky
učenia, ako

5.oddelenie
Počet VVČ

Rozvíjať
efektívne

Individuálny
prístup
Tréning
Motivácia
Vysvetlenie
Zábavné
didaktické
hry
Individuálny
prístup

4.oddelenie
Počet VVČ

Domáce
úlohy

3.oddelenie
Počet VVČ

Rozvíjať
autonómnosť
v príprave na
vyučovanie

Metódy, formy

Obsah

Výchovnovzdelávací cieľ

Vzdelávacia oblasť výchovy

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8
10

spôsoby
učenia sa

sa učiť,
rozvíjanie
vedomostí,
čítanie textu,
reprodukcia
príbehu

Získavať nové
poznatky
a informácie

Práca
s informačný
mi zdrojmi,
čítanie
s porozumen
ím, práca
s encyklopéd
iou a
slovníkom,
sebavzdeláva
nie

Rozvíjať
získané
poznatky

Rozvíjanie
slovnej
zásoby,
jazykolamy,
zmyslové
hry,
doplňovačk
y,
didaktické
hry

Motivácia
Povzbudenie
Motivačné
hodnotenie
Modelové
situácie
Prezentácia
Individuálny
prístup
Aktivizácia
Brainstormin
g Riešenie
nových úloh
Prezentácia

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Individuálny
prístup

7.oddelenie
Počet VVČ

8.oddelenie
Počet VVČ

1.oddelenie
Počet VVČ
2.oddelenie
Počet VVČ

Metódy,
formy

6.oddelenie
Počet VVČ

Spolupráca,
zodpovednos

5.oddelenie
Počet VVČ

Spolurozhodo

Vedenie
rozhovoru,
diskusia,
dialóg a
monológ

Vysvetlenie
Povzbudenie
Hranie rolí
Hry na
presadzovani
e Aktivačné
hry
Vysvetlenie
Tréning
Aktivačné
hry Hranie
rolí
Dramatizácia
Individuálny
prístup

4.oddelenie
Počet VVČ

Vypočuť si
opačný názor

Asertivita,
asertívne
správanie,
jednoduché
techniky

3.oddelenie
Počet VVČ

Obhajovať si
svoj názor

Obsah

Výchovnovzdelávací
cieľ

Spoločensko-vedná oblasť výchovy

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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vať o živote
v skupine

Rozvíjať
základy
zručností
sebahodnoteni
a,
sebariadenia,
sebamotivácie
a empatie

Prejavovať
úctu
k rodičom,
starším

Prejavovať
ohľaduplnosť
k osobám so
zdravotným
postihnutím

Pochopiť
význam
dodržiavania
ľudských práv
a základných
slobôd

Posilniť
základy
hrdosti

ť, vytváranie
pozitívnej
klímy
v oddelení,
dodržiavanie
školského
poriadku
ŠKD, moje
povinnosti
Emócie,
prečo sme
nahnevaní,
silné a slabé
stránky
osobnosti,
trpezlivosť,
upokojenie
sa, ako
zvládnuť
hnev,
pozitívne
myslenie,
sebaúcta
Moja rodina,
čo je domov,
vlastné
zážitky, rozp.
o domove,
prejavy úcty
k ľuďom,
tolerancia
Život so
zdravotným
postihnutím,
čo je
predsudok,
vzťah
k deťom s
handicapom
Práva
dieťaťa,
ľudské práva,
šikanovanie,
diskriminácia
, moje práva,
tvoje práva,
spolužitie
bez násilia

Slovensko
v Európe,
Slovensko vo

Motivácia
Aktivizácia
Kooperačné
hry
Hry na
dôveru
Hranie rolí

Individuálny
prístup
Vysvetlenie
Povzbudenie
Dramatizácia
Hranie rolí
Hry na
úprimnosť
Hry na
vciťovanie

Individuálny
prístup
Film
Rozprávka
Hranie rolí
Hry na
vciťovanie
Individuálny
prístup
Vysvetlenie
Film
Rozprávka
Hry na
vciťovane
Hranie rolí
Ind. Prístup
Vysvetlenie
Brainstormin
g Hry na
riešenie
konfliktov
Hry na
dôveru Hry
na seba
presadzovani
e
Individuálny
prístup
Vysvetlenie

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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k národnej
a štátnej
príslušnosti
Kultivovať
kultúrne
návyky
a vyjadrovanie
sa
Využívať
všetky
dostupné
formy
komunikácie

Rozlíšiť
kultúrne
a nekultúrne
prejavy
v správaní sa
Vedieť
samostatne
a kriticky
riešiť
jednoduché
konflikty

Pomenovať
znaky
harmonickej
a problémovej
rodiny

svete,
úspechy
slovenských
športovcov,
umelcov
Pozdrav,
podanie
ruky,
požiadanie,
odmietnutie,
oslovenie,
stolovanie
Práca
s počítačom,
komunikácia
s internetom
, práca
v textovom
a grafickom
editore
Vulgarizmy,
slang, gestá,
neformálna
komunikácia
spolužitie
bez násilia
Čo je
konflikt, z
čoho konflikt
vzniká,správ
anie ktoré
podporuje
konflikt,
správanie,
ktoré
konfliktu
predchádza
Deľba práce
v rodine,
vlastné
zážitky,
problémy
v rodine,
život detí
v rozvrátenej
rodine, moja
pomoc
v rodine

Výtvarná
práca Tvorivá
dielňa Film
Rozprávka
Individuálny
prístup
Vysvetlenie
Tréning
Hranie rolí
Dramatizácia
Kurz
Individuálny
prístup
Braisntormin
g Tréning
Vlastná
práca
Prezentácia
Riešenie úloh
Individuálny
prístup
Vysvetlenie
Tréning
Aktivačné
hry Hranie
rolí
Individuálny
prístup
Vysvetlenie
Hry na
riešenie
konfliktov
Hranie rolí
Dramatizácia

Individuálny
prístup
Hranie rolí
Dramatizácia
Sociálne hry
Výtvarná
práca Film
Rozprávka

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Pracovno-technická oblasť výchovy
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8.oddelenie
Počet VVČ

2.oddelenie
Počet VVČ
3.oddelenie
Počet VVČ

1.oddelenie
Počet VVČ

Metódy, formy

7.oddelenie
Počet VVČ

Kladný vzťah
k spolužiako
m, hrdosť na
spoločný
výsledok
práce

Individuálny
prístup
Rozhovor
Tréning
VysvetlenieH
odnotenie
Hry na
dôveru
Vlastná
práca
Projekt
Individuálny
prístup
Motivácia
Kooperačné
hry
Spoločné
podujatia
Besiedka
Súťaž

6.oddelenie
Počet VVČ

Vedieť
spolupracovať
so skupinou

Individuálny
prístup
Vysvetlenie
Motivácia
Aktivizácia
Tréning
Hodnotenie
Individuálny
prístup
Motivácia
Povzbudenie
Rozhovor
Hranie rolí
Sociálne hry
Hry na
sebapresadz
ovanie
Vychádzka
Exkurzia

5.oddelenie
Počet VVČ

Rozumieť
významu
osobnej
zodpovednosti
za vykonanú
prácu

Sebaobsluha,
poriadok na
stole, v šatni,
umývanie
rúk, vetranie,
telovýchovné
chvíľky
Sebahodnote
nie,poznávan
ie rôznych
profesií, úcta
ku každému
povolaniu,
dodržovanie
denného
režimu, vývoj
ľudského
života:
detstvo,
dospelosť,
staroba,
orientácia
v čase:
minulosť,
prítomnosť,
budúcnosť
Príprava na
vyučovanie,
splnenie
úlohy,
presnosť a
čistota práce

4.oddelenie
Počet VVČ

Vedieť si
samostatne
vytýčiť
jednoduché
osobné ciele

Obsah

vzdelávací cieľ

Výchovno-

Kultivovať
základné
sebaobslužné a
hygienické
návyky

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

14

8

8

8

8

8

8

8

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6.oddelenie
Počet VVČ

7.oddelenie
Počet VVČ

8.oddelenie
Počet VVČ

Individuálny
prístup
Tréning
Povzbudenie
Aktivačné
hry Vlastná
práca
Výstava
Besiedka
Individuálny
prístup
Vysvetlenie
Povzbudenie
Brainstorming Tvorivá
dielňa
Kooperačné
hry Vlastná
práca
Prezentácia

8

5.oddelenie
Počet VVČ

Získať základné
zručnosti
v tvorbe
jednoduchých
projektov

Individuálny
prístup
Povzbudenie
Vysvetlenie
Aktivizácia
Tvorivá
dielňa
Vlastná
práca
Výstava prác
Besiedka

4.oddelenie
Počet VVČ

Získavať základy
zručností
potrebných pre
praktický život

Práca
s rôznym
materiálom,
netradičné
pracovné
postupy,
zhotovenie
darčeka,
rozvoj
jemnej
motoriky,
manipulačné
zručnosti,
spolupráca
Varenie,
pečenie,
studené
jedlo,
poriadok
v herni, v
triede, seba
obslužné
činnosti
Maska na
karneval,
kalendár
oddelenia,
návrh
oddychovéh
o kútika
v oddelení

3.oddelenie
Počet VVČ

Rozvíjať základy
manuálnych
a technických
zručností

6

6

6

6

6

6

Pochopiť
základné
princípy
ochrany
životného
prostredia

Poznávanie
zvierat,
rastlín
v regióne,
pozorovanie
zmien v
prírode,
šetrenie
energiami,
vodou,
tematická

1.oddelenie
Počet VVČ
2.oddelenie
Počet VVČ

Metódy, formy

Obsah

vzdelávací cieľ

Výchovno-

Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy

Individuálny
prístup
Vysvetlenie
Ekologické
hry
6

6

15

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5.oddelenie
Počet VVČ

6.oddelenie
Počet VVČ

7.oddelenie
Počet VVČ

8.oddelenie
Počet VVČ

Poznať
základné
princípy
zdravého
životného štýlu

Individuálny
prístup
Vysvetlenie
Aktivizácia
Hranie rolí
Dramatizácia
Film
Rozprávka
Beseda
s lekárom
Súťaž
Individuálny
prístup
Vysvetlenie
Aktivizácia
Hranie rolí
Dramatizácia
Film
Rozprávka
Beseda
s lekárom
Súťaž

6

4.oddelenie
Počet VVČ

Pochopiť
význam
dodržiavania
základných
zásad zdravej
výživy

Individuálny
prístup
Vysvetlenie
Motivácia
Aktivizácia
Prezentácia

3.oddelenie
Počet VVČ

Rozvíjať
zručnosti pri
jednoduchej
činnosti na
tvorbe a
ochrane
životného
prostredia

rozprávka
Starostlivosť
o izbové
kvety,
čistenie
prírody a
okolia ŠKD,
zber papiera,
triedenie
odpadu,
využitie
odpadu, zber
prírodnín
Podstata
zdravia,
zodpovednos
ť za svoje
zdravie,
príčiny
ochorenia,
racionálna
strava,
potravinová
pyramída
Stravovacie
návyky, pitný
režim
striedanie
práce
s odpočinko
m, prvá
pomoc,
obliekanie
podľa
ročných
období

5

5

5

5

5

5

Návšteva
kina, galérie,
múzea,
kultúrnych
pamiatok
v obci a
v regióne,
ľudové

Individuálny
prístup
Vysvetlenie
Aktivizácia
Ukážka Film
Rozprávka
Výtvarná
práca

1.oddelenie
Počet VVČ
2.oddelenie
Počet VVČ

Metódy, formy

Posilniť úctu ku
kultúrnym
hodnotám
v blízkom okolí

Obsah

vzdelávací cieľ

Výchovno-

Esteticko-výchovná oblasť výchovy

5

5
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Rozvíjať základy
vzťahu k
umeniu

Rozvíjať talent
a špecifické
schopnosti

Rozvíjať základy
tvorivých
schopností
a zručností

tradície a
zvyky,
povesti,
názvy ulíc,
miestne
noviny,
história
a dnešok
Hudba,
výtvarné
umenie,
tanec,
záujmová
činnosť,
nácvik
programu
Netradičné
výtvarné
techniky,
hudobné
činnosti,
športové
činnosti
Záujmová
činnosť,
príprava
kultúrneho
vystúpenia

Prejavovať
pozitívny vzťah
k jednoduchej
estetickej
úprave
prostredia

Úprava
triedy,
netradičné
ozdoby,
úprava
zovňajšku

Podieľať sa na
príprave
kultúrnych
podujatí
v skupine

Veľká noc,
Deň matiek,
Úcta
k starším,
Vianoce

Objavovať a
vnímať krásu
v bežnom
živote

Tematická
vychádzka,
pozorovanie
zmien, audio

Dramatizácia
Výstava prác
Súťaž
Vychádzka

Motivácia
Ukážka
Povzbudenie
Návšteva
kultúrneho
podujatia

Individuálny
prístup
Motivácia
Povzbudenie
Brainstorming
Výstava prác
Súťaž
Individuálny
prístup
Motivácia
Povzbudenie
Aktivizácia
Brainstorming
Prezentácia
Výstava prác
Individuálny
prístup
Motivácia
Povzbudenie
Brainstorming
Aktivizácia
Tvorivá
dielňa
Individuálny
prístup
Motivácia
Povzbudenie
Aktivizácia
Dramatizácia
Besiedka
Individuálny
prístup
Povzbudenie
Pozorovanie

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4
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nahrávka,
rozprávka,
vlastná
skúsenosť

Ilustrácia
zážitku

7.oddelenie
Počet VVČ

8.oddelenie
Počet VVČ

1.oddelenie
Počet VVČ
2.oddelenie
Počet VVČ

Metódy, formy

6.oddelenie
Počet VVČ

Rozvíjať
športový talent
a schopnosti

Otužovanie,
relaxačné
cvičenie,
skupinové
hry,
netradičné
športové
disciplíny
a hry
Záujmová
činnosť,
futbal
basketbal,
stolný tenis

5.oddelenie
Počet VVČ

Pochopiť
význam
pravidelného
pohybu
a cvičenia

4.oddelenie
Počet VVČ

Pochopiť
škodlivosť
fajčenia,
alkoholu a iných
drog

Prechádzka,
bicyklovanie,
lyžovanie,
plávanie,
cvičenie
v telocvični,
stolný tenis,
kolektívne
športové hry
Čo je nikotín,
fajčenie,
alkohol
a zdravie,
civilizačné
choroby

3.oddelenie
Počet VVČ

Rozvíjať
schopnosť
relaxovať
pravidelným
cvičením
a pohybom

Obsah

Výchovnovzdelávací cieľ

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy

Individuálny
prístup
Motivácia
Povzbudenie
Aktivizácia
Tréning

8

8

8

8

8

8

8

8

Individuálny
prístup
Vysvetlenie
Film
Beseda
s odborníko
mVýtvarné
stvárnenie
zážitku
Súťaž

4

4

4

4

4

4

4

4

Individuálny
prístup
Vysvetlenie
Motivácia
Povzbudenie
Aktivizácia
Tréning

8

8

8

8

8

8

8

8

Individuálny
prístup
Motivácia
Povzbudenie
Aktivizácia
Súťaž

10

10

10

10

10

10

10

10

XIII. Výchovné osnovy
rozpracované podľa mesiacov a tematických oblastí výchovy
18

Spoločensko – vedná
oblasť výchovy
SVOV

SEPTEMBER

SEPTEMBER

Esteticko – výchovná
olasť výchovy
EVOV

Pracovno – technická
oblasť výchovy
PTOV

Výchovná hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

Obsahové štandardy
Kľúč.

Obsah/téma/

Výkonové štandardy
Typ činnosti

Pedag.stratégie

Metódy/formy/

Cieľový výstupvýchovný
cieľ

priebežná

formovať u detí
hodnotové orientácie

vytvárať prosoc.spoloč.detí

zážitková
metóda

vedieť sa predstaviť
prezentovať seba

schopnosť
sebahodnotenia
upevňovať návyky
v oblasti zdravia

práca
v skupine
projekty,
rozprávanie

použiť pozdrav,
prosbu
chrániť svoje zdravie a
imunitu

hra, skupinová
práca

zorientovať sa v
prostredí

Orfové nástroje

prejavovať pozitívny
vzťah k umeniu

komp.

1

3

Vitaj medzi nami

1

2, 3

Moja súčasť koruny

príležitostná

1

5

Vitamínkovia A,B,C,D

príležitostná

formovať emocionálnu inteligenciu
vedieť o význame
hygieny a tela

1

4

Hádaj čo je tam?

príležitostná

viesť deti k tvorivému
mysleniu

1

2

Jeseň pani bohatá - HV

rozvíjať u detí vzťah k
hudbe

rešpektovať vlastnú prácu využiť prírodniny
šípky,listy,bukvice

lepenie
disp.lepidlom

rozvíjať základy
manuálnych zručností

prezentácia, hra

príležitostná

Poznať základné pravidlá vážiť si svoj i život
bezpečnosti
ostatných
spoznať školský poriadok učiť sa spoločné
pravidlá
viesť deti k tvorivému
vnímať tvary a
mysleniu
rozvíjať motoriku

neohrozovať svojím
správaním životy iných
spolurozhodovať o
živote v skupine
spolupracovať so
skupinou

hygienické zásady

zelenina, ovocie,
náradie

vystrihnúť tvar,
rozlíšiť geometrické
tvary
učiť sa spoločné
pravidlá
poznať podľa chuti,
hmatu,

kartón, farby

pestovať kladný
vzťah k prírode

individuálny prístup poznať princípy
ochrany životného
prostredia

priebežná

1

4

Jesenný venček

príležitostná

1

1,5

Bezpečne do školy

priebežná

1

4

Smiem, či nesmiem?

piebežná

1

4

Jesenný strom – pretláčanie
listov

1

4

Vitamínová bomba

príležitostná

získať zručnosti v
kuchyni

1

4

Semafor

príležitostná

výroba jednoduchej
značky, semaforu

Čo nás čaká

priebežná

Čo je to?

priebežná

režim družinárskeho
popoludnia
poznávanie ovocia a
zeleniny

priebežná

čistenie okolia ŠKD a
dediny

4

Prírodovednoenvironmentálna oblasť
výchovy
PEOV

Cieľové zameranie

1
1
1

5
4

Chráňme si prírodu

vnímať tvary v
prostredí
nácvik piesne

hra Letí, letí
vodové farby,
spoločná práca

prezentovanie,
obrázky
hra na slupú babu

Spolu
hodín

3

4

4

získať základné
zručnosti potrebné pre
život
pochopiť postupnosť
práce
pracovať v skupine,
vyjadriť svoj názor
poznať zásady správnej
životosprávy

3

19

Telovýchovná oblasť
výchovy
TVOV

1

7

Pohybové hry

priebežná

1

7

Jeseň – relaxačné cvičenie

priebežná

1

7

Vybíjaná v kruhu

priebežná

1

7

Utekaj, spomaľ, stoj!

11

1

Vypracovanie domácich úloh

1

1

1

SEPTEMBER

rozvíjať obratnosť

práca v skupinách

schopnosť
pravidelného pohybu

schopnosť relaxovať samostatná a
pravidelným
tímová práca
cvičením
pripraviť dieťa pracovať v rozvíjať
metóda cvičenia
tíme
obratnosť, zručnosť

relaxovať pohybom

dodržiavať pravidlá a
herné systémy

rozvíjať obratnosť,
zručnosť

metóda nácviku

prijať následky za
porušovanie pravidiel

nadväzovať na získané
vedomosti z vyučovania

tréning

pravidelná

individuálny
prístup

samostatne písať
domáce úlohy

Did. hry - SJ

pravidelná

rozvíjať získané poznatky rozvíjať slovnú
zásobu

skupinová práca

cvičiť postreh, podporovať tvorivé myslenie

1

Doplňovačky

pravidelná

schopnosť hľadať riešenie rozvíjať získané
poznatky

1

1

Tajničky

pravidelná

1

1

Hádanky, ,pranostiky,
porekadlá

príležitostná

dokázať počúvať ,hovoriť zoznámiť sa
a riešiť hádanky
s rytmom reči

1

1

Kvízy

príležitostné

rozvíjať získané
vedomosti

rozvíjať získané
poznatky

cvičiť pozornosť a pamäť
1

1

Did. hry - M

pravidelná

upevňovať znalosti
z matematiky

1

1

Did. hry - prvouka

priebežná

priebežná

Vzdelávacia oblasť
výchovy
VOV

rozvíjať u detí
schopnosť
pracovať v tíme
rozvíjať športový talent

čítať s porozumením

rozvoj environmentálnej
výchovy

rozvíjať slovnú
zásobu

vytvárať kladný
vzťah k prírode

individuálny
prístup
individuálny
prístup
prezentácia

individuálny
prístup
individuálny
prístup
individuálny
prístup

hádzať a chytať loptu
správnym spôsobom

4

podporovať tvorivé
myslenie
tvoriť slová po
hláskach
učiť sa kráse a melódii
mater. jazyka
upevňovať prebrané
učivo
upevňovať učivo
zábavnou formou
rozvíjať pojmy
v oblasti prírody

20

Výchovná hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

osnovy

Obsahové štandardy
Kľúč.

Obsah/téma/

Výkonové štandardy
Typ činnosti

Cieľové zameranie

Metódy/formy

Cieľový výstup výchovný
cieľ

komp

Príležitostná

Strava lesných zvierat

Rozlišovanie
lesných plodov

Porovnanie

Poznať lesné plody

Viest deti k úcte
k starším
Význam ľudovej
múdrosti

Rozvíjať zručnosti

Motivačný
rozhovor
Hra, učenie,
pomáhanie
dospelým
Modelové
situácie

Vyjadriť toleranciu
a úctu k starším
Získať základné
zručnosti potrebné
pre život
Vážiť si pamiatku
zosnulých a uctiť si
ju.

1
1

4
5

Úcta k starším

príležitostná

1

4

Bez práce nie sú koláče

príležitostná

1

2,3

Spomienka na zosnulých vzHelloween

Priebežná

Viesť deti k tolerancii

Vedieť vyjadriť
emócie

1

4

Jesenné zvieratko - VV

Priebežná

Utužovať vzťahy
v skupine

Vedieť tolerovať
nápady iných detí

Skupinová práca

Byť otvorený
k tvorivej činnosti

6

Kultúrny program pre
dôchodcov- HV

Priebežná

Viesť deti
k dokončeniu práce

Rozvoj manuál.
zručností

Individuálny
prístup

Odprezentovať sa na
verejnosti

6

Básničky o zvieratkách

Príležitostná

Hľadať v lit. a na
internete

Hľadať podľa
kritérií

Prezentácia

Presadiť svoj názor

4

Strašidielkaaa - VV

Priebežná

Dôverovať vybranej
osobe

Maľovanie na telo

Tímová práca

Utužiť vzťahy v
kolektíve

1

4

Lesní škriatkovia

Priebežná

4

Pomoc naším dôchodcom

Príležitostná

Rozvíjať tvorivosť u
detí
Pomôcť v práci
dôchodcom

1

4

Na zvieratká

Príležitostná

Čistota okolia
počas a po práci
Prejavovať radosť
z ponúknutej
pomoci
Vedieť vyjadriť
emócie

Skupinová práca

1

Viesť deti
k dokončeniu práce
Získať vzťah k starším
ľuďom

1

4

Tekvicová paráááda - výstava

Esteticko – výchovná
olasť výchovy
EVOV

1
1
1

Pracovno – technická
oblasť výchovy
PTOV

Pedag. stratégie

Lesné plody v jeseni

Spoločensko – vedná
oblasť výchovy
SVOV

OKTÓBER

Výchovné

Priebežná

Vyjadriť radosť z hry

Práca dospelých,
práca detí

Osobná zodpovednosť Vydlabávanie
tekvice

Individuálna
práca
Hra

Kultivovať svoje
okolie

Výstava

Získať praktické
zručnosti

Spolu
hodín

4

4

4

21

7

Ovocie pre zvieratká

4

Práce na poliach

Priebežná

7

Čo robia?

Priebežná

7,3

Návšteva cintorína

4

Turistika do lesa

1 4
1 4

1
Prírodovednoenvironmentálna oblasť 1
výchovy
PEOV
1
1

Príležitostná

Poznať zdroje lesnej
potravy
Rozlíšiť prácu
v dnešnej dobe a v
minulosti
Sledovanie zvierat v
prírode

Poznávanie
Vychádzka
lesných plodov
Poznávanie
Rozhovor
a realizácie práce
napoli
Rozpoznáš ich
Pozeranie DVD
hlas?

Význam lesných plodov
pre zver a ľudí
Rozdiel a potrebnosť
prác

Uctiť si pamiatku
zosnulých

Viesť deti
k tolerancii,

Vychádzka

Správať sa ticho na
cintoríne

Priebežná

Vedieť prijať prehru

Naučiť deti
Vychádzka
pozorovať okolie

Rozvíjať športový
talent

Loptové hry

Pravidelná
Priebežná

Rozvoj manuál.
zručností
Poznať právo,
pokuta, zákon

Pohybové hry

Hry na rozvoj šikovnosti

Viesť deti
k aktív.pohybu
Chrániť deti pred
úrazom

Pravidelné
cvičenie

Vedieť správne
prihrať a držať loptu
Zodpovedať za svoju
bezpečnosť

Písanie domácich úloh

Pravidelná

Rozvíjať autonómnosť
v príprave na vyuč.

Správne držanie
tela

Individuálny
prístup

Vedieť samostatne
vypracovať úlohu

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Aktivovať k
súťaživosti

Riešenie nových
úloh

Vedieť vyriešiť
problémovú úlohu

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Pestovať vzťah
k rodnému jazyku

Súťaž a
povzbudenie

Osvojiť si techniku
učenia sa

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Rozvíjať
matematické pred.

Súťaž a
povzbudenie

Osvojiť si techniku
učenia sa

Pravidelná

Rozvíjať efektívne
spôsoby učenia sa

Rozvoj fantázie a
predstavivosti

Motivácia a
povzbudenie

Vedieť čítať s
porozumením

Priebežná

Viesť deti k práci c PC

Záujem o
vedomosti

Práca
s enciklop,PC

Získať nové poznatky a
informácie

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Zdokonaľovať
Tréning
zmyslové vnímanie

Získať zmyslové
zručnosti

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Pestovať vzťah k
Sj

Získať dostatočnú slovnú
zásobu

Príležitostná

1
Telovýchovná oblasť
výchovy
TVOV

1
12

OKTÓBER

1 1
1 1
1
Vzdelávacia oblasť
výchovy
VOV

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Doplňovačky
Didaktické hry - Sj
Didaktické hry - M
Čitateľská dielňa
Získavať nové poznatky a
informácie
Zmyslové hry
Slovná zásoba

Tréning
Súťaž

Spoznať zvyky a život
zvierat v okolí

4

3
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22

Výchovná hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

Spoločensko – vedná
oblasť výchovy
SVOV

Obsahové štandardy
Kľúč.

Obsah/téma/

5

Metódy/formy/

Cieľový výstupvýchovný
cieľ

Prezentácia,
rozhovor

Základné princípy
zdravého životného štýlu

Priebežná

Vážiť si každú prácu
a pestovať vzťah k
pracovitosti
Prečo sme nervózny,
prečo sa hádame

Vytýčiť si
Cielený rozhovor
jednoduché
a dosiahnuteľné ciele
Rozlišovať čo je
Cielený
dobré, čo je zlé.
rozhovor, hra

Poznávanie rôznych
povolaní a profesii

Priebežná

Vysvetlenie pojmu

Kresťanské tradície

Rozhovor

Poznať zvyky a tradície

Príležitostná

Akceptovať odlišný vkus Počúvanie hudby
detí
podľa výberu

Relax

Relaxácia pri hudbe

Príležitostná

Rozvíjať tvorivosť u detí

Spolupracovať v
tíme

Individuálna
práca

Zhotoviť jednoduchú
hračku

Priebežná

7
Hudobná relaxácia

1
4

Malí majstri – hračka

1
6
4

Hranie rolí, empatia,
spolupráca

Rozdelenie rolí,
priblíženie deja

Hra

Voľne zdramatizovať
známu rozprávku

Príležitostná

Vedieť si rozdeliť úlohy

Rozvíjať jemnú
motoriku.

Spoločná práca

Vytvoriť výtvarné dielo

Priebežná

Čistota prostredia ŠKD a
okolia

Hygiena a
poriadok

Upratovanie

Praktické zručnosti pre
život

Príležitostná

Varenie pudingu so
šľahačkou

Zvládnuť
jednoduchý recept

Praktická ukážka

Získať praktické
zručnosti

Príležitostná

Výroba snehových
vločiek

Vymýšľanie
rôznych tvarov

Strihanie a
lepenie

Rozvíjať tvorivosť
a čistotu pri práci

Zvyky a tradície

Plnenie
sladkosťami

Vystrihovanie a
lepenie

Prejavovať radosť
z urobenej práce

Adventný strom - VV
3

1
1 4

Žime čisto a zdravo
Na kuchárov

1 4

1 4

Zima – výroba snehových
vločiek
Adventný kalendár

Príležitostná

Spolu
hodín

4

Riešiť jednoduché
konflikty

Príležitostná

Snehová kráľovná - dramatizácia

1

Pracovno – technická
oblasť výchovy
PTOV

Cieľové zameranie

Čo robiť ak sme chorí? Predchádzať
chorobám

Čím chcem byť?

Zimná nervozita
Advent – pojem, kresťanské
tradície

1
NOVEMBER

Pedag.stratégie

Priebežná

Buďme zdraví

1 3

1

Typ činnosti

komp.

1 3
1

Esteticko – výchovná
olasť výchovy
EVOV

Výkonové štandardy

4

4

23

5

Rodinné šťastie, rodokmeň

Priebežná

Vedieť prejaviť citový
vzťah k rodine

Vedieť miešať
farby

Výtvarná práca,
maľba

Nakresliť svoju rodinu
rodokmeň

7

Príroda ako liečiteľka

Priebežná

Možnosti využitia darov
prírody

Pôsobenie prírody
na naše zdravie

Prezentácia

Poznať silu prírodných
zdrojov na naše zdravie

7

Pani zima

Priebežná

Obliekanie v zime

Premeny prírody

Vychádzka

Pozorovať zmeny v
prírode

Priebežná

Nerozluční ako rodina

Športové súťaže

Hra trojíc

Rozvíjať obratnosť,
postreh, spoluprácu

Príležitostná

Prekonať strach z
lekárov

Zdravotná
rozcvička

Kondičné
cvičenie

Relaxovať pravidelným
pohybom

Priebežná

Určenie si priorít

Mini súťaže

Tréning,
rozcvička

Rozvíjať cieľavedomosť
a vytrvalosť

Zdolávať malé prekážky

Otužvanie

Sánkovačka

Prejavovať radosť z
pohybu

Pravidelná

Rozvíjať autonómnosť
v príprave na vyuč.

Správne držanie
tela

Individuálny
prístup

Vedieť samostatne
vypracovať úlohu

1
Prírodovednoenvironmentálna oblasť
výchovy
PEOV

1
1

1

7
Ihla, niť, uzlík

Telovýchovná oblasť
výchovy
TVOV

1

7

Cvičme v rytme

1

7

Športovci

1

7

Vychádzka do príroda Sánkovačka

1

NOVEMBER

11

Vzdelávacia oblasť
výchovy
VOV

Príležitostná

Písanie domácich úloh

2

1 Doplňovačky

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Aktivovať
k súťaživosti

Riešenie nových
úloh

Vedieť vyriešiť
problémovú úlohu

1

1 Didaktické hry - Sj

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Pestovať vzťah
k rodnému jazyku

Súťaž a
povzbudenie

Osvojiť si techniku
učenia sa

1 Didaktické hry - M

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Rozvíjať
matematické pred

Súťaž a
povzbudenie

Osvojiť si techniku
učenia sa

1 Čitateľská dielňa

Priebežná

Rozvíjať efektívne
spôsoby učenia sa

Rozvoj fantázie a
predstavivosti

Motivácia a
povzbudenie

Vedieť čítať s
porozumením

1 Získavať nové poznatky a

Priebežná

Viesť deti k práci c PC

Záujem
o vedomosti

Práca
s encyklop., PC

Získať nové poznatky a
informácie

1 Zmyslové hry

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Zdokonaľovať
Tréning
zmyslové vnímanie

Získať zmyslové
zručnosti

1 Slovná zásoba a jazykolami

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Pestovať vzťah
k Sj

Získať dostatočnú slovnú
zásobu

1
1

1

informácie

1
1

Tréning
Súťaž

3

4
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24

Výchovná hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

Obsahové štandardy
Kľúč.

Obsah/téma/

Typ činnosti

Pedag.stratégie

Metódy/formy/

Cieľový výstupvýchovný
cieľ

Mikuláš, Santa Claus, Dedo Mráz

Priebežná

Vyjadriť svoj názor

Vedieť byť hrdý na Beseda
svoju vlasť
Projekt

Prejaviť úctu
k ľudovým tradíciám
Získať vedomosti o
zvykosloví na
Slovensku
Prezradiť svoje sny a
priania

1
1 6

Vianoce

Príležitostná

Udržať zimné ľudové
tradície

Vedieť byť hrdý na Film
svoju vlasť

1 2

List Ježiškovi

Príležitostná

Vyjadriť svoje pocity

Rozvíjať tvorivosť
u detí

List

3

Básnička pre Mikuláša - Lit

Príležitostná

Odbúravanie hanblivosti

Prejav pred
kolektívom

Prezentácia

Rozvíjať slovnú
zásobu

6

Koledy - HV

Príležitostná

Pestovať vzťah
k ľudovým piesňam

Využívať orfové
nástroje

Nácvik piesní

Naučiť sa koledu

1

Vianočný príbeh - DVD

Príležitostná

Vzbudiť radosť a
očakávanie u detí

Vedieť sa sústrediť

Komunikácia

Veriť v silu nádeje

1

4

Čižmička pre Mikuláša

Príležitostná

4

Betlehem

Príležitostná

Pestovať estetický
vkus
Snažiť sa o čistotu
pri práci

Vlastný výrob.
Vystrihovačka
Domček z
kartónu

Zhotoviť vlastnú prácu

1

Naučiť deti dokončiť
prácu
Rozvíjať postupnosť pri
práci

1

4

Zdobenie vianočného stromčeka

Príležitostná

Práca v kolektíve

Spoločné zdobenie
stromčeka

Spoločná práca

Prejaviť radosť so
spoločného diela

Spoločensko – vedná
oblasť výchovy
SVOV

1
Esteticko – výchovná
olasť výchovy
EVOV

1
1

Pracovno – technická
oblasť výchovy
PTOV

Cieľové zameranie

komp.

6

DECEMBER

Výkonové štandardy
Spolu
hodín

3

3

Vyrobiť jednoduché
dielo

3

25

4

Projekt Advent

Priebežná

Určiť si spoločné
predsavzatie

Plnenie predsavzatí

6

Severný pól – Pátrači za PC

Priebežná

Fantázia u detí

Rozvíjať základné
zručnosti

6

Vianočná besiedka

Priebežná

Tešiť sa spolu

Dedukovanie
Práca na PC
a prijatie názoru
iného
Slávnostné posedenie Spoločne celá
pri stromčeku
škola

7

Cvičme v rytme

Priebežná

Viesť deti k fyzickému
pohybu

Vedieť tímovo
pracovať

Pohybové hry

Osvojiť si techniku
loptových hier

1 5

Mikulášska nádielka – hry a súťaže

Priebežná

Chrániť deti pred
nebezpečenstvom

Správanie sa detí na
vozovke

Modelové
situácie

Poznať dopravné
predpisy

1 3

Hry na snehu

Priebežná

Utužovať prevenciu
chorobnosti detí

Chrániť sa pred
omrzlinami

Hry

Vedieť sa brániť pred
prechladnutím

Pravidelná

Rozvíjať autonómnosť
v príprave na vyuč.

Správne držanie tela

Písanie domácich úloh

Individuálny
prístup

Vedieť samostatne
vypracovať úlohu

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Aktivovať k
súťaživosti

Riešenie nových
úloh

Vedieť vyriešiť
problémovú úlohu

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Pestovať vzťah
k rodnému jazyku

Súťaž a
povzbudenie

Osvojiť si techniku
učenia sa

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Rozvíjať
matematické pred.

Súťaž a
povzbudenie

Osvojiť si techniku
učenia sa

Pravidelná

Rozvíjať efektívne
spôsoby učenia sa

Rozvoj fantázie a
predstavivosti

Motivácia a
povzbudenie

Vedieť čítať s
porozumením

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Zdokonaľovať
zmyslové vnímanie

Tréning

Získať zmyslové
zručnosti

Priebežná

Rozvíjať získané
poznatky

Pestovať vzťah k Sj

Tréning
Súťaž

Získať dostatočnú
slovnú zásobu

1
Prírodovednoenvironmentálna oblasť
výchovy
PEOV

1
1

1
Telovýchovná oblasť
výchovy
TVOV

9 1
DECEMBER

1 1
1 1
1
Vzdelávacia oblasť
výchovy
VOV

1
1
1

1
1
1
1

Doplňovačky
Didaktické hry - Sj
Didaktické hry - M
Čitateľská dielňa

Zmyslové hry
Slovná zásoba a jazykolami

Spoločná práca

Vytýčiť si jednoduché
ciele

Prejavovať radosť so
sebarealizácie

3

3

15

26

Výchovná hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

JANUÁR

Pracovno – technická
oblasť výchovy
PTOV

Kľúč.

Obsah/téma/

Výkonové štandardy
Typ činnosti

Cieľové zameranie

Metódy/fo
rmy/

Cieľový výstupvýchovný
cieľ

Rozprávanie
zážitkov z prázdnin

Rozhovor

Prijať čaro novoročných
pianí

Pestovať pozitívnu klímu v Vedieť správne
oddelení
stolovať
Hádanie obrátených slov
Záujem
o vedomosti
Zapojiť fantáziu do
Vyjadriť svoje sny
rozhovoru

Varenie
čaju
Hry

Vedieť vytvoriť príjemnú
atmosféru
Rozvíjať logické
myslenie
Vyjadriť svoje pocity a
túžby

vodové
Rozvíjať estetické cítenie
farby,
a vnímanie
fúkacie
fixi
Pretláčanie Rozvíjať tvorivosť u detí
farieb

komp.

Novoročné želanie

Príležitostná

1
1

6

Priebežná

1

3

Rozprávame o zime pri bylinkovom
čaji
Logické hry

1

2

Moja dovolenka snov

Priebežná

1

4

Ohňostroj farieb

Príležitostná

Rozfúkavanie farieb

Vnímať farebnosť
okolo nás

1

4

Čo to bude? – VV

Príležitostná

Prehlbovať vzťah k
estetike

Rozvíjať tvorivé
cítenie

1

4

Ovocné pexeso + Práce
z odpadového materiálu

Priebežná

Vedieť využiť odpadový
materiál

Výtvarná
práca

Zhotoviť netrad. výrobok

4

Priebežná

Stolovanie pri rozprávke

1
1

Po sladkostiach vitamíny – mrkvovo
jablčný šalát

Využitie
manuálnych
zručností
Dbať na správnu
životosprávu

strúhanie,
čistenie

Rozvíjať praktické
zručnosti pre život

1

Farebné chutí

Priebežná

Využiť farebnosť potravín

Vytvárať farebné
keksíky

Strúhanie
čistenie

Rozvíjať praktické
zručnosti pre život

1

5

Paraolympiáda

Príležitostná

Zdolávať prekážky
s handykapom

Rozvíjať vytrvalosť Hry
a zručnosť detí

Zdolávať ťažie prekážky
v živote

6

Vlastnosti snehu a ľadu

Príležitostná

Rozprávanie o lavíne,
srieni, krupovci

Rozmrazovanie
Pokusy
a rozpúšťanie snehu

Chrániť si svoje zdravie.

6

Farba v prírode

Priebežná

Hľadať najfarebnejšie
zvieratá na svete

Rozvíjať slovnú
zásobu

Rozhovor

Pozorovať krásu prírody.

6

Eko test

Priebežná

Rozvoj predstavivosti

Rozvoj fantázie

Hra, test

Vyskúšať si vedomosti z
prírody

Priebežná

1
Prírodovednoenvironmentálna oblasť
výchovy
PEOV

Pedag.stratégie

5

Spoločensko – vedná
oblasť výchovy
SVOV

Esteticko – výchovná
olasť výchovy
EVOV

Obsahové štandardy

1
1

Kultúrne a nekultúrne
prejavy správania

Rozprávan
ie

Spolu
hodín

4

3

3

3

27

Zdravotné cvičenia

Priebežná

Rozvíjať vzťah k pohybu
pri hudbe

Ohľaduplnosť voči
spolužiakom.

Cvičenie v Relaxovať pohybom
telocvični

6

Hry detí na snehu – tiefanie snehovou
guľou na cieľ

Priebežná

Otužovať deti

Správne oblečenie
v zime

Pohybové
hry

Vedieť sa zahrať
pohybovú hru

5

Dopravný testík

Priebežná

Utvrdzovať dopravné
vedomosti

Rozvoj logického
myslenia

Test

Preukázať svoje
vedomosti

Pravidelná

Rozvíjať autonómnosť
v príprave na vyuč.

Správne držanie
tela

Individuál
ny prístup

Vedieť samostatne
vypracovať úlohu

1 3
Telovýchovná oblasť
výchovy
TVOV

1
1

JANUÁR

9 1

Vzdelávacia oblasť
výchovy
VOV

Písanie domácich úloh

2 1

Doplňovačky

Priebežná

Rozvíjať získané poznatky

Aktivovať k
súťaživosti

Riešenie
nových
úloh

Vedieť vyriešiť
problémovú úlohu

1 1

Didaktické hry - Sj

Priebežná

Rozvíjať získané poznatky

Pestovať vzťah
k rodnému jazyku

Súťaž
a povzbud
enie

Osvojiť si techniku
učenia sa

1

Didaktické hry - M

Priebežná

Rozvíjať získané poznatky

Rozvíjať matemat.
predstavy

Súťaž
a povzbud
enie

Osvojiť si techniku
učenia sa

1

Čitateľská dielňa

Priebežná

Rozvíjať efektívne spôsoby Rozvoj fantázie a
učenia sa
predstavivosti

Motivácia
a povzbud
enie

Vedieť čítať s
porozumením

1

Zmyslové hry

Priebežná

Rozvíjať získané poznatky

Zdokonaľovať
zmyslové vnímanie

Tréning

Získať zmyslové
zručnosti

1

Slovná zásoba a jazykolami

Priebežná

Rozvíjať získané poznatky

Pestovať vzťah k Sj Tréning
Súťaž

1

1

1
2

3

17

Získať dostatočnú slovnú
zásobu

28

Výchovná hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

FEBRUÁR

FEBRUÁR

Pracovno – technická
oblasť výchovy
PTOV

Prírodovednoenvironmentálna oblasť
výchovy
PEOV

Kľúč.

Obsah/téma/

Výkonové štandardy
Typ činnosti

Pedag. stratégie

Cieľové zameranie

Metódy/fo
rmy/

Cieľový výstup výchovný
cieľ

Cielený
rozhovor

Spoznávať život na
kolesách

komp.

6

Cirkus

Príležitostná

Správanie v cirkuse

Život v cirkuse

1
1

1

Valentín

Príležitostná

Prejaviť svoj pocit

1

6

Fašiangy

Priebežná

Rozlíšiť pojem
Rozhovor
kamarátstvo a láska
Vlastný prínos
Prezentáci
k udržaniu tradícií
a

Prejaviť lásku
kamarátovi.
Vážiť si a rešpektovať
tradície

1

1

Nácvik piesne – ZOO -logická

Príležitostná

Rozvoj talentu u detí.

1

4

Srdiečko na dlani - VV

Príležitostná

Rozvíjať estetické cítenie

Využiť Orfové
nástroje
Pestovať jemnú
motoriku

Zvládnuť zaspievať
jednoduchú pieseň
Používať netradičné
techniky

1

1

Hudobná pieseň – Fašiangy Turíce

1

4

Náhrdelník z Haway

1

4

1

Spoločensko – vedná
oblasť výchovy
SVOV

Esteticko – výchovná
olasť výchovy
EVOV

Obsahové štandardy

Priebežná

Udržať ľudové tradície

Brainstorni
ng
Maľovanie
slaným
cestom
Použiť
orfové
nástroje
Tvorivá
dielňa
Tvorivé
dielne

Rozvíjať hudobné
myslenie

Rozvíjať rytmus

Príležitostná

Použiť rôznosť farieb.

Rozvíjať tvorivosť

Opica – spoločná práca

Príležitostná

Rozvíjať zručnosti u detí

Rozvíjať tvorivosť

4

Srdiečko mánia

Príležitostná

Rozvíjanie zručnosti u detí

Rozvíjať tvorivosť

Vystrihova Rozvíjanie trpezlivosti
nie

1

4

Fašiangové strašidlo

Priebežná

Dbať na postupnosť práce
a čistotu pri nej.

Rozvíjanie jemnej
motoriky

Zliepanie
do tvaru

Vytvoriť malé dielo.

1

1

Teplotné pásma našej zemegule

Rozvíjať získané poznatky. Vymyslieť príbeh

Zorientovať sa na mape.

1

3

Kde žijú?

Priebežná

Poznávanie zvierat

Základné princípy
ochrany prostr.

Výklad,
rozhovor
Pozeranie
DVD

1

3

On + Ona

Priebežná

Rozvíjať logické myslenie

Správne
pomenovať zvierat

Priraďovan Rozvíjať prirodzené
ie
správanie

1

7

Fašiangové zvery

Pátranie po
tradíciách

Prirovnáva Poznávať a pátrať po
nie
tradíciách

Príležitostná

Priebežná

Správne držanie tela

Spolu
hodín

3

3

Nácvik piesne s
doprovodom
Vytvoriť jednoduchý
náhrdelník
Rozvíjať spoluprácu v
skupine

4

Poznávať zvieratá
nežijúce u nás.

4

29

Telovýchovná oblasť
výchovy
TVOV

1

7

Napodobňovanie zvukov zvierat

Príležitostná

Rozpoznať zvieratá podľa
hlasu

Formou hry priradiť Hra
hlas k zvieraťu

1

7

Traf srdce

Príležitostná

Pestovať správnu techniku
hodu

Súťaživosť

Streľba na kôš

1

7

Balónománia . súťaž s balónmi

Príležitostná

Rozvíjať obratnosť u detí.

Spĺňať disciplíny

Súťaž

Formovať
spoluprácu vo
dvojici

Pravidelná

Rozvíjať autonómnosť
v príprave na vyuč.

Správne držanie
tela

Individuálny
prístup

Vedieť samostatne
vypracovať úlohu

Priebežná

Rozvíjať získané poznatky

Aktivovať k
súťaživosti

Riešenie nových
úloh

Vedieť vyriešiť
problémovú úlohu

Priebežná

Rozvíjať získané poznatky

Pestovať vzťah
k rodnému jazyku

Súťaž a
povzbudenie

Osvojiť si
techniku učenia sa

Priebežná

Rozvíjať získané poznatky

Rozvíjať
matematické predo.

Súťaž a
povzbudenie

Osvojiť si
techniku učenia sa

Pravidelná

Rozvíjať efektívne spôsoby Rozvoj fantázie a
učenia sa
predstavivosti

Motivácia a
povzbudenie

Vedieť čítať s
porozumením

Priebežná

Viesť deti k práci c PC

Záujem o
vedomosti

Práca
s enciklop,PC

Získať nové
poznatky a
informácie

Priebežná

Rozvíjať získané poznatky

Zdokonaľovať
zmyslové vnímanie

Tréning

Získať zmyslové
zručnosti

Priebežná

Rozvíjať získané poznatky

Pestovať vzťah k Sj Tréning
Súťaž

1
10

FEBRUÁR

1 1
1 1
1
Vzdelávacia oblasť
výchovy
VOV

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Písanie domácich úloh
Doplňovačky
Didaktické hry - Sj
Didaktické hry - M
Čitateľská dielňa
Získavať nové poznatky a
informácie

Zmyslové hry
Slovná zásoba a jazykolamami

Vedieť
napodobniť zvuky
zvierat
Reálne odhadnúť
svoje schopnosti

3

17

Získať dostatočnú
slovnú zásobu

30

Výchovná hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

Obsahové štandardy
Kľúč.

MAREC

Cieľové zameranie

Metódy,
formy

Cieľový výstup-výchovný
cieľ

priebežná

nadobudnúť
vzťah ku knihe

riadený
rozhovor

vedieť vybrať si správnu
knihu

1

7
2

využiť efektívne
voľný čas

Rozprávka - vznik

Priebežná

Funkcie rozprávky

Moja najobľúbenejšia

DVD, čítanie

1

1

Jar - znaky

Priebežná

Prvý jarný deň

Pozorovať zmeny

Pozorovanie

Obhájiť a vyjadriť si svoj
názor
Poznať základné znaky jari

priebežná

prijímať nové
poznatky

rozvíjať
talent

pozorovanie

vnímať krásu v bežnom
živote

príležitostná

realizovať prac.
činnosti

rozvíjať zákl.
manuál.zručn.

indiv.
prístup

dokončiť
prácu

Priebežná

Rozdelenie úloh

Striedanie rolí

Dramatizácia
deja

Rozvíjať komunikatívnosť
a slovnú zásobu

2

4

4
2

1
7
1
4
1

Pracovno – technická
oblasť výchovy
PTOV

Pedag. stratégie

Marec –mesiac knihy

2
Esteticko – výchovná
olasť výchovy
EVOV

Typ činnosti

Spolu
hodín

komp.

1

Spoločensko – vedná
oblasť výchovy
SVOV

Obsah/téma/

Výkonové štandardy

Jarné kvety
Zhotovenie leporela,
zhotovenie výstavky kníh
Na rozprávku - dramatizácia
Čížiček-čížiček hra so spevom HV

priebežná

tráviť zmyslupl.
voľný čas

rozvíjať zákl.
vzťahu k umen.

nácvik

hrať sa hry
so spevom

priebežná

vytrvalosť dokončiť prácu

podnecovať k
tvor. mysleniu

vtláčenie
kamienkov

tvoriť z rôznych
materiálov

Jarné slnko VV

4

Priebežná

1
1

A je to hotovo – dokončenie
leporela

realizovať prac.
činnosti

rozvíjať zákl.
manuál.zručn.

indiv.
prístup

dokončiť
prácu

4

Janko či Marienka?

Príležitostná

Výroba prstových
maňušiek

Rozvíjať fantáziu

skupinová
práca

Dbať na presnosť práce

1

4

Jarné upratovanie – deľba
práce

Priebežná

Dbať na poriadok

Upratať družinu

Upratovanie,
umývanie

Získavať zručnosti potrebné
pre život

1

4

Jarné aranžovanie

Príležitostná

Rozvíjať základné
manuálne zručnosti

aranžovanie

Pestovať svoju vytrvalosť

Realizovať pracovnú
činnosť

4

4

4

31

1 1
Prírodovednoenvironmentálna
oblasť výchovy
PEOV

Kniha a príroda

Priebežná

Poznať encyklopédie

Hra

Rozlišovať realitu od
fantázie

Pozorovanie zvierat a
hmyzu

Uvedomiť si krásu
prírody

Vychádzka

vytvárať pozitívny vzťah k
prírode

hľadať krásu
okolo seba

poznať jednotl.
druhy kvetov

vychádzka

uvedomiť si
krásy prírody

rozvíjať záujmy
v indiv.činnosti

rozšíriť obzor
poznania

beseda

vedieť sa orientovať
v novom prostredí

pravidelná

rozvíjať svoje
nadanie

rozvíjať pohotovosť

práca
v skupine

zdokonaliť zručnosť
hry s loptou

priebežná

posilňovať svoje
slabšie stránky

rozvíjať šport.
talent a schopn.

preskok
švihadla

rozvíjať
pohyblivosť

priebežná

rozlišovať vhodné
ponuky ku hre

rozvíjať schopnosť relaxovať

skupinová
práca

orientovať sa
v priestore

vhodne využiť
voľný čas

pochopiť význ.
pravid.pohybu

tréning

schopnosťť pravid.
pohybu

orientovať sa v
humánnych hodnotách

rozvíjať efekt.
spôsoby učenia

individuálny
prístup

poznávať efekt.
spôsoby učenia

motivovať k rieš.
nových úloh

rozvíjať slovnú
zásobu

skupinová
práca

riešiť nové, neznáme úlohy

motivovať k vedom.
súťaž.

rozvíjať získané vedomosti

individuálny
prístup

zúčastniť sa vedom. súťaží

pravidelná

motivovať k rieš.
nových úloh

upevňovať znalosti z matem.

individuálny
prístup

riešiť nové, neznáme úlohy

príležitostná

motivovať k rieš.
nových úloh

schopnosť hľadať riešenie

individuálny
prístup

byť otvorený získavať nové poznatky

príležitostná

riešiť nové, ne –
známe úlohy

rozvíjať získané poznatky

individuálny
prístup

byť otvorený získavať nové poznatky

príležitostná

riešiť nové, ne -známe
úlohy

vytvárať kladný
vzťah k práci

individuálny
prístup

rozvíjať získané
poznatky

Zje ťa vlk? Lieta kôň?

Priebežná

1

7

Pozorovanie prírody

Priebežná
priebežná

Prvé jarné kvety
Návšteva knižnice

1

7
7

1
7
1
7
1
7
12

MAREC

Pozorovanie

7

6

Vzdelávacia oblasť
výchovy
VOV

Spoznať knihy
o prírode
Poznať zvieratá z
rozprávok

1

1

Telovýchovná oblasť
výchovy
TVOV

Prejaviť lásku k
prírode
Pozorovanie zvierat
v bežnom živote

príležitostná

Arabelin prsťeň – vykúzliť športové
hry
Cvičenia so švihadlom
Pohybová hra –
Tlieskaná

príležitostná
Vybíjaná v kruhu

2

5 Čítanie slov. ľudových

1

1

príležitostná

povestí

pravidelná
Did. hry - SJ
príležitostná

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Kvízy

Did.hry - M
Doplňovačky
Tajničky

Eko - hry

4

4

20

32

Výchovná hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

Obsahové štandardy
Kľúč.

1
1

5

1

5

Veľkonočné zvyky,
tradície

priebežná
príležitostná

Pedag. stratégie

Cieľové zameranie

Metódy/formy/

kultivovať kultúru regiónu

rozprávanie

1

chrániť prírodu okolo seba
Rozpoznať rozdiel medzi
pojmami.

test - súťaž

Utvrdzovať vedomosti

Príležitostná

Tímová práca

Použiť doprovod

nácvik piesne

Nácvik piesne s
doprovodom

Priebežná

Oceniť úspech

Prijať prehru

Skupinová
práca

Dbať na dodržiavanie
pravidiel

recitácia

Nacvičiť báseň
a prezentovať ju.

Príležitostná
Bystré hlavičky
Šibi riby - HV

6

Spoločné hry v triede

1
1
1

Pracovno – technická
oblasť výchovy
PTOV

1
1

6
4

Strom – nácvik básne Krista
Bendová

Príležitostná

Pozitívny vzťah k
umeniu

Pozitívny vzťah k
literatúre

príležitostná

motivovať k vytv.
kult.prostredia

niesť zodpoved.
za vykon.prácu

motivácia

Dodržiavať hygienu

Výroba pomazánky

pomazánka

kultivovať vytrvalosti
detí

rozvíjať zákl.
manuál.zručn.

vysvetlenie

kultivovať svoju
trpezlivosť

Vzťah k umeniu

Stvárniť svoj postoj

kresba

Vyjadriť svoj názor

Veľkonočná výzdoba
Príležitostná
Čo s vajíčkami?
priebežná

1
4
1

Spolu
hodín

Čaro odpadu – zhotovenie
predmetov
Priebežná

5

poznať kultúrne
návyky

individuálny prístup
Rozhovor

Priebežná

6

motivovať k pre
zent.kult.prejav.

1
Esteticko – výchovná
olasť výchovy
EVOV

Cieľový výstup-výchovný
cieľ

viesť deti k ochrane ŽP pochopiť zákl.
princ. ochr. ŽP
Ohľaduplnosť
Dodržiavať ľudské
k zdravotne
pravidlá
postihnutým
Zaujímavosti z okolia
Vedomosti a
zručnosti

Deň Zeme
Rasista?

1

APRÍL

Typ činnosti

komp.

6

Spoločensko – vedná
oblasť výchovy
SVOV

Obsah/téma/

Výkonové štandardy

4

3

plánovať a hodnotiť
svoju prácu
Rozvíjať praktické
zručnosti pre život

4

Ja nie som rasista

.
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priebežná

Prírodovednoenvironmentálna oblasť
výchovy
PEOV

1

6

hľadať krásu v
každoden. živote

objavovať ť krású v bežn.živ.

kreslenie

vnímať krásu v bežnom
živote

hľadať krásu v
každoden .živote

diskutovať ako sa
pohyb.zvier.

maľba

určiť dom. zvier.
podľa znakov

Príležitostná

Čím sa zaoberajú

Pravidlá a
porušovanie

internet

Zistiť ako chrániť prírodu

priebežná

hľadať krásu v
každoden.žvivote

rozvíjať a kultiv. vnímanie

maľba

rozvíjať svoj talent a
špecif. schopnosti

tráviť zmyslupl.
voľný čas

rozvíjať schop.
relaxovať poh.

aktivácia

relaxovať pravid.
pohybom

rozvíjať záujmy
v skup. činnosti

rozvíjať šport.
talent

motivácia

schopnosť pravid.
pohybu

rozvíjať svoje
nadanie

rozvíjať schop.
relaxovať

vysvetlenie

relaxovať pravid.
pohybom

pravidelná
.

utvrdzovať získané
vedom.

získavať vzťah
k celoživ.vzdel.

tréning

poznávať efektív.
spôsoby učenia

priebežná

vzbudiť záujem o
nové informácie

pracovať s in –
form. zdrojmi

aktivizácia

byť otvorený získavať informácie

motivovat k rieš.
nových úloh

rozvíjať slovnú
zásobu

skupinová
práca

riešiť nové, neznáme úlohy

príležitostná

samostatne pozor.
a vyvodz.závery

vymenovať úrazy a
chor.

riadený
rozhovor

poznaťrozdielúraz-choroba

pravidelná

motivovať k rieš.
nových úloh

upevňovať znalosti z matem.

individuálny
prístup

riešiť nové, neznáme úlohy

príležitostná

motivovať k rieš.
nových úloh

schopnosť hľadať riešenie

individuálny
prístup

byť otvorený získavať nové poznatky

príležitostná

riešiť nové, ne –
známe úlohy

rozvíjať získané poznatky

individuálny
prístup

byť otvorený získavať nové poznatky

Mláďatá
priebežná

1

6

Na gazdovom dvore
Greenpeace – kto to je

3
1
1

6

Kvietok
pravidelná

1
Telovýchovná oblasť
výchovy
TVOV

Naháňačky

7
7

1
7
1

10

1

1

pravidelná
Pohybové hry

Vypracovanie domácich
úloh
Apríl –mesiac bezpečnosti

APRÍL

1

pravidelná
Loptové hry

priebežná

Vzdelávacia oblasť
výchovy
VOV

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Did. hry - SJ
Úraz - choroba

Did.hry - M
Doplňovačky
Tajničky

3

3

16

34

Výchovná hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

Obsahové štandardy
Kľúč.

MÁJ

Esteticko – výchovná
olasť výchovy
EVOV
Pracovno – technická
oblasť výchovy
PTOV

Cieľové zameranie

Metódy/formy/

Cieľový výstup-výchovný
cieľ

prejaviť úctu
rodičom

viesť k výchove
pozorn.blízkym

riadený
rozhovor

nezabúdať na prejavy úcty

Priebežná

Ako a čím nám slúžia

Tyranie zvierat

Poznať práva zvierať

Priebežná

Dopravná výchova

Priebežná

Občianska výchova

Vypočuť si názor
iných
Názor iných

riadený
rozhovor
prezentácia
rozhovor
rozhovor a
prezentácia

Rozvíjať logické
myslenie

Rozvíjať jemnú
motoriku

modelovanie,
spoločná práca

Rozvíjať spoluprácu detí

rozvíjať manuálne
zručnosti

rozvíjať jemnú
motoriku

individuálny
prístup

kultivovať svoju
trpezlivosť

Radosť z pohybu

Rozvíjať vzťah
k umeniu a hudbe

nácvik piesne

Spojiť spev s pohybom

Typ
činnosti

Pedag. stratégie

príležitostná
Deň matiek

1
1

1

2

1,5

1

5

1

4

1

Úžitok domácich zvierat
Dopravné prostriedky
Deň detí – deti celého sveta,
spojme sa !
Naša farma - VV

4

Koláž- dopr. prostriedky

príležitostná
záujmová

Poznať všetky druhy
dopravy ľudí
Poznať svoje práva

2

Keď si šťastný - HV

1

Svet patrí nám – kreslenie

Príležitostná

Rozvíjať fantáziu detí

1
1

Rozvíjať jemnú
motoriku

farebné kriedy
kresba

Skrášliť školský dvor
kresbami.

3

Kvet na dlani – darček pre mamu

Príležitostná

Rozvíjať tvorivosť

Jemná motorika

vystrihovanie
lepenie

Darovať darček pre mamu

1

5

Príležitostná

Rozvíjať vzťah
k zvieratám

Spolupráca u detí

Rozvíjať základy
manuálne práce

Príležitostná

Rozvíjať tvorivosť detí

Spolupráca

práca
s kartónom,
strihanie
rôzny materiál

Príležitostná

Rozvoj tvorivosti

Spolupráca detí

výroba ,
individuálna
práca

Vyrobiť rozprávkovú
postavičku

1

Spolu
hodín

komp.

5
Spoločensko – vedná
oblasť výchovy
SVOV

Obsah/téma/

Výkonové štandardy

1

5

1

4

Hospodársky dvor – pre zvieratká

Raketa do vesmíru
Moja bábika

4

3

5

Získať základné zručnosti
pre život
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1
Prírodovednoenvironmentálna oblasť
výchovy
PEOV

1
5
1
1
1

7

1
7
7
1
1

MÁJ

1
2
1

2

Radosť z darčeka

rozhovor, ukážka Prejaviť úctu k rodičom
darčekom

Príležitostná

Pomenovanie zvierat
a ich mláďat

Logické myslenie

DVD, pracovný
list

Správne priradiť mláďa k
zvieraťu

Priebežná

Ako škodia svetu

Komunikácia

Prezentácia

Získať vedomosť o
problematike

Priebežná

Poznať svoje okolie

Ochrana prírody

Vychádzka

Pozorovať liečivé
rastliny v okolí školy

pravidelná

rozvíjať svoje
nadanie

rozvíjať schopnosť relaxovať

vysvetlenie

relaxovať pravidelným pohybom

rozvíjať športový
talent

rozvíjať obratnosť,zručnosť

tréning

zdokonaľ.zručnosť
hry s loptou

pravidelná

rozvíjať záujmy
v skup.činnosti

rozvíjať obratnosť

metóda
cvičenia

relaxovať pravidelným pohybom

pravidelná

rozvíjať schopn.
pracovať v kolekt.

dodržiavať pravidlá hry

povzbudenie

relaxovať pravidelným pohybom

pravidelná

utvrdzovať získané
vedom.

získavať vzťah
k celoživ.vzdel.

tréning

poznávať efektív.
spôsoby učenia

pravidelná

motivovať k rieš.
nových úloh

upevňovať znalosti z matem.

individuálny
prístup

riešiť nové, neznáme úlohy

príležitostná

motivovať k rieš.
nových úloh

schopnosť hľadať riešenie

individuálny
prístup

byť otvorený získavať nové poznatky

pravidelná

motivovat k rieš.
nových úloh

rozvíjať slovnú
zásobu

skupinová
práca

riešiť nové, neznáme úlohy

príležitostná

riešiť nové, ne –
známe úlohy

rozvíjať získané poznatky

individuálny
prístup

byť otvorený získavať nové poznatky

priebežná

rozvíjať zákl. emocion. intelig.

rozvíjať efekt.
spôsoby učenia

beseda

rešpektovať práva
iných

dokázať
počúvať,hovoriť a
riešiť hádanky

zoznámiť sa
s rytmom reči

prezentácia

učiť sa kráse a melódii
mater.jazyka

Pohybové hry - súťaže
pravidelná

Švihadlá a skákacia guma
Kolektívne hry
Vypracovanie domácich
úloh

2

1

Ochrana prostredia

Hry s loptou

1

Vzdelávacia oblasť
výchovy
VOV

Príležitostná

Máme ich pod nosom

7

12

test

Škodlivé výfuky

1

Telovýchovná oblasť
výchovy
TVOV

Správne držanie tela

Či je je to malé mláďa?

1

1

Rozvíjať záujem
o vedecké veci

Krása kvetov – čo pestuje mama?

1

1

Príležitostná
Čo si pamätám z vlastivedy?

1
1

1

3

1

1

Did.hry - M
Doplňovačky

Did. hry - SJ
Tajničky
Správanie v dopr. prostried.
príležitostná
Hádanky, ,pranostiky, pore kadlá

Kontrolovať zručnosti
a vedomosti.

5

4

21
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Výchovná hodina

Mesiac

Oblasť výchovy

Obsahové štandardy
Kľúč.

Obsah/téma/

Typ činnosti

Pedag.stratégie

Cieľové zameranie

Metódy/formy/

Cieľový výstupvýchovný
cieľ

Príležitostná

neobľubenosť žiakov

riešenie konfliktov

cielený rozhovor

Rozlišovať dodržiavanie
a porušovanie ľuds. práv

Priebežná

Všetkého veľa škodí

rozhovor, ukážka

Chrániť svoje zdravie

priebežná

vytvárať podm.
pre prezentáciu
zhodnotenie škl. roka

Ochranné
prostriedky s UV
rozvíjať základy sebehodnot.
Sebahodnotenie

prezentácia
dotazník, rozhovor

vyjadriť a obhájiť
svoj názor
Vedieť prijať kritiku

kultivovať svoju
trpezlivosť

vedieť vybrať
mater.pre prácu

individuál.
prístup

dokončiť prácu

priebežná

rozvíjať schopn.
pracovať v tíme

rozvíjať športový talent

súťaživá
forma

vedieť prijímať
prehru

príležitostná

rozvíjať zručnosť
pre prakt.život

získavať zručn.
pre prak.život

motivácia

ovládať zručnosi pre
praktický život

priebežná

plniť si
povinnosti

mať osobnú zodp.
za prácu

tímová
práca

Rozumieť významu
osobn.zodp.za prácu

pravidelná

orientovať sa v
možn.trávenia VČ
hľadať krásu v
každoden.živote

poznať zdravý
životný štýl
rozvíjať zákl.
tvoriv. schopn.

individuál.
prístup
kresba
pastelom

uvedomiťsi princípy
zdrav.životn. štýlu
vnímať krásu v
bežnom živote

rozvíjať záujmy
v skup.činnosti

rozvíjať schop.
relaxov.pohyb.

súťaživá
forma

relaxovať
pohybom

Odkladanie hračiek

Triedenie

spoločná práca

Rozvíjať praktické
zručnosti

priebežná

pozorovať samost
a vyvodz. závery

pochopiť bezp.
správania sa

riadený
rozhovor

rozlíšiť bezp. a nebezpeč. správanie sa

priebežná

orientovať sa v
humanist.hodn.

rozvíjať tvorivú sebarealiz.

maľba

realizovať tvorivú dieľňu

rozvíjať predst.,
fantáziu

farebné kriedy

byť otvorený k tvorivej činnosti

Vedieť sa zabaviviť

Prijať prehru

hra a súťaže

Urobiť spolužiakom
radosť a poďakovať sa
im

komp.

Ži a nechaj žiť !

1
1
Spoločensko – vedná
oblasť výchovy
SVOV

Výkonové štandardy

Pozor na slniečko

1

2

1
1

Super dievča, super chlapec
Ako bolo?

príležitostná
priebežná

4
Lienka -zhotovenie

Esteticko – výchovná
olasť výchovy
EVOV

1

7

1

4

Súťaže v záhrade

JÚN

Kutil s. r.o.

Pracovno – technická
oblasť výchovy
PTOV

2

4

1

7

6
7

1

Rozkvitnuá lúka
priebežná
Malí hasiči -súťaž
Príležitostná
Všetko má svoje miesto

1
1
1

Voľný pobyt v prírode
priebežná

1

1 7

Prírodovednoenvironmentálna oblasť
výchovy
PEOV

Úprava priestorov , hier
ŠKD

6

Bezpečnosť cez prázdniny
Žijeme v mieri!

príležitostná

1

6
1

1

Kresba na asfalt
Rozlúčka so štvrtákmi

Príležitosná

Spolu
hodín

4

4

4

prejaviť pozitívny
vzťah k umeniu

4

37

7
1
Telovýchovná oblasť
výchovy

TVOV

Príležitostná

Radosť z pohybu

Poznať dravý
zdravotný štýl

súťaže

Upevňovať vzťahy so
spolužiakmi

Priebežná

Radosť z pohybu

Prijať prehru

Vybíjaná, futbal

Rozvíjať vytrvalostné
zručnosti

Súťaže na miestnom ihrisku

7

Pohybové hry na školskom dvore

7

Naháňačky

Príležitostná

Radosť z pohybu

Oceniť úspech
iného

Hra

Vytrvať!

5

Hurá prázdniny

príležitostná

Vysvedčenie

Rozlúčka

Poďakovanie

Poďakovanie učiteľom

utvrdzovať získané
vedom.

získavať vzťah
k celoživ.vzdel.

tréning

poznávať efektív.
spôsoby učenia

pravidelná

motivovať k rieš.
nových úloh

rozvíjať slovnú
zásobu

skupinová
práca

riešiť nové, neznáme úlohy

pravidelná

motivovať k rieš.
nových úloh

upevňovať znalosti z matem.

individuálny
prístup

riešiť nové, neznáme úlohy

príležitostná

motivovať k rieš.
nových úloh

schopnosť hľadať riešenie

individuálny
prístup

byť otvorený získavať nové poznatky

príležitostná

riešiť nové, ne –
známe úlohy

rozvíjať získané poznatky

individuálny
prístup

byť otvorený získavať nové poznatky

príležitostná

posilňovať slabé
stránky

rozvíjať získané vedomosti

individuál.
prístup

vedieť sa bezpečne
pohy. na cestách

príležitostná

dokázať počúvať,
hovoriť a riešiť hádanky

zoznámiť sa
s rytmom reči

prezentácia

učiť sa kráse a melódii
mater.jazyka

chrániť ss voje
zdravie

uvedomiťsi zodpovedn.za správ

vysvetlenie

správať sa bezpečne
cez prázdniny

1
1

5

1
12

1

Vypracovanie domácich
úloh

1
1

Did. hry - SJ

1

Did.hry - M

JÚN

1
Vzdelávacia oblasť
výchovy
VOV

2
2
1
1

1
1
7
1

pravidelná

Doplňovačky
Tajničky

Hry s dopr. tematikou
Hádanky, ,pranostiky, porekadlá
príležitostná

1

5

Vráťme sa zdraví !

21

Číselník kľúčových kompetencií:
1. Kompetencie k učeniu
2. Komunikačné kompetencie
3. Sociálne kompetencie
4. Pracovné kompetencie
5. Občianske kompetencie
6. Kultúrne kompetencie
7. Kompetencie k využívaniu voľného času
Vo Vranove nad Topľou 30.augusta 2017

riaditeľka školy:...............................
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PRÍLOHY
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Príloha č. 1

ŠKOLSKÝ PORIADOK
ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ
školský rok 2017/18
1. Riadenie a organizácia Š K D
 Školský klub detí riadi riaditeľ školy.
 Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľ.
 Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na
pravidelnú dochádzku.
 V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 15 dochádzajúcich detí na celý čas
pobytu v ŠKD.
2. Prevádzka Š K D
 Školský klub je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja
a štátnych sviatkov denne od 6,45 hod. do 16,30 hod.
 Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 15 detí.
3. Zaraďovanie žiakov
 Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky
podanej zákonnými zástupcami.
 O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.
 Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú
zamestnaní.
4. Výchovno - vzdelávacia činnosť
 Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na činnosť oddychového,
relaxačného a rekreačného charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa
uskutočňuje v oddeleniach ŠKD.
 V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, športom a cvičením umožniť
deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa
starať o dobrý telesný rozvoj žiakov.
 V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov starostlivo
vypracujú úlohy, opakujú učivo.
 V rámci činnosti v ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia
rodičia.
 Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti prichádzajú
do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé
oddelenie odchádza z jedálne spoločne. Stravné lístky zabezpečujú rodičia v zmysle
pokynov vedúcej ŠJ.
5. Dochádzka žiakov
 Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo
ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe
odchodu oznamuje rodič písomne.
 Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa môže byť /ak to nie je v
žiadosti uvedené/ z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia
 Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred
ukončením mesiaca.
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6. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí













Za bezpečnosť detí počas ich celého pobytu v ŠKD zodpovedá príslušná
vychovávateľka.
Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka.
Počas konania popoludňajšieho vyučovania – nepovinných predmetov i náboženstva,
vyučujúci preberajúci detí od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení
podľa dohody s rodičom, dieťa uvoľňujú domov, alebo odovzdávajú vychovávateľke.
Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.
Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka
najviac 25 detí.
V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy
a napíše o ňom záznam.
Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.
Dieťa musí mať počas pobytu v ŠKD prezuvky. Deti musia mať svoje osobné veci
/vrchné ošatenie, prezuvky, topánky/ označené , pre prípad odcudzenia.
Straty z priestorov ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľka v spolupráci
Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti
vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.
Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu
rodičov.
Ak zistí vychovávateľka u žiaka nevoľnosť, prípadne teplotu upovedomí o tom
rodičov.

7. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD
 Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 6 € mesačne na jedno dieťa.
 Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca 2x ročne
v septembri a februári v sume 30€ k rukám vychovávateľky.
 Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
 Spôsob úhrady za pobyt dieťaťa v ŠK sa uskutočňuje nasledovne :
vychovávateľka ŠKD vyberie od zákonného zástupcu stanovený poplatok, a
odovzdá celú sumu aj so zoznamom deti účtovníčke školy, ktorá peniaze
poukáže na účet školy.
 Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli
 využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne
vedenie školy a ŠKD o vyradení z klubu.

Tento školský poriadok ŠKD nadobúda účinnosť od 01.09.2017.
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Príloha č. 2

Výchovný plán práce ŠKD
2017/18
Pri plnení úloh výchovno-vzdelávacieho procesu budeme vychádzať z POP pre školy a
školské zariadenia v SR na školský rok 2012/13 a tieto v oblasti vlastnej činnosti
konkretizovať na jednotlivé obdobia.
Analýza činnosti za školský rok 2016/17
Práca bola realizovaná v 7 oddeleniach a prihlásených bolo 210 detí so zameraním na
pestrú záujmovú činnosť rôznych aktivít.
Pre zlepšenie práce v školskom roku 2017/18
- sústavne rozvíjať a usmerňovať záujmy žiakov rozmanitými prostriedkami, aby ich
zameranie odpovedalo spoločenským a individuálnym potrebám
- zefektívniť formy a metódy prípravy detí na vyučovanie s dôrazom na pomoc rodinám,
- výchovno-vzdelávacia činnosť školských klubov detí je zameraná na uspokojovanie
záujmov detí v čase mimo vyučovania s prevahou oblasti oddychových a rekreačných .
- rozvíjať ducha tvorivosti a samostatnosti detí
Hlavné úlohy:
1. Pedagogický prístup orientovať na posilňovanie humánnych, priateľských vzťahov
medzi rovesníkmi, na rozvíjanie prosociálneho správania žiakov s rešpektovaním ich
individuálnych osobností, potrieb a záujmov. Zintenzívniť spoluprácu s rodinou.
2. V rámci ŠKD venovať zvýšenú pozornosť vzdelávacej oblasti.
3. Zaujímavou a kvalitnou úrovňou rôznych oddychových a relaxačných činnosti
motivovať deti k radostnému a spokojnému pobytu v školskom klube detí.
4. Komplex výchovy a vzdelávania zamerať na koncepciu výchovy k manželstvu a
rodičovstvu. Premysleným výchovným pôsobením formovať základné postoje a
názory detí, zabezpečiť prostredie, ktoré mu umožní prežívať pocity spolupatričnosti,
lásky, úspechu a bezpečia.
5. V spolupráci s koordinátorom školy realizovať projekt Národný program boja proti
drogám. Vytvárať dostatočný priestor pre primárnu prevenciu závislosti a ochrany
detí.
6. V rámci ŠKD venovať zvýšenú pozornosť súvisiacu s výchovou v duchu humanizmu
a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv a práv dieťaťa.
7. V pedagogickom procese vytvárať predpoklady pre zdravý fyzický, psychický,
emocionálny a etický rozvoj detí. Uplatňovať individuálne i skupinové formy práce
pri rozvíjaní komunikatívnych zručností.
8. Plniť úlohy z koncepcie environmentálnej výchovy. Posilňovať zdravý životný štýl,
realizovať programy „Zdravá škola“:
Tradičné akcie roka:
I. Vzdelávacia oblasť:
1. V záujme pedagogickej starostlivosti, skvalitnenia prípravy na vyučovanie a ochrany
pred negatívnymi javmi žiakov zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia
vyvíjať aktivity smerom k rodičom.
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T: stály
Z: všetky vych.
2. Realizovať rôzne formy aktivít zameraných na podporu rozvoja záujmu o čítanie.
T: stály
Z: všetky vych.
3. Vytvárať podmienky pre realizáciu voľnočasových aktivít v školskej, ale aj okresnej
knižnici.
T: stály
Z: všetky vych.
4. Pravidelnou návštevou okresnej a školskej knižnice podnietiť záujem o knihu.
T: stály
Z: všetky vych.
5. Činnosť organizovať na základe tvorivo humanistického prístupu k deťom.
T: stály
Z: všetky vych.
6. Na naplnenie výchovno-vzdelávacieho programu využívať netradičné a zaujímavé
formy práce - dramatizácia, relaxačné hry a prvky širokej škály DH.
T: stály
Z: všetky vych.
7. Akceptovať základné práva dieťaťa, rozvíjanie zmyslu pre plnenie požiadaviek,
vytváranie základov osobnej zodpovednosti.
T: stály
Z: všetky vych.
8. Viesť detí k spoločenskému stravovaniu, zásadám zdravej výživy, hygiene a
stolovaniu, odstraňovať negatívne stravovacie návyky.
T: stály
Z: všetky vych.
II. Telovýchovná a prírodovedná oblasť:



Posilňovať zdravý životný štýl detí, realizovať programy podpory zdravia,
environmentálnej výchovy, ochrany a tvorby životného prostredia.
T: stály
Z: všetky vych
Pri organizovaní voľného času vychádzať z vnútorných potrieb dieťaťa, rešpektovať
jeho osobnosť, citovú stránku a nezabúdať na záujmy a potreby dieťaťa.
T: stály
Z: všetky vych.



Viesť deti k športovým aktivitám, rozvíjaniu ich telesnej zdatnosti, budovaniu vzťahu
k telesnej kultúre i zapájaniu sa do športových aktivít.
T: október Z: všetky vych.



Športová vychádzka zameraná na environmentálnu a telovýchovnú oblasť. Kyslíková
dráha v Lesoparku.
T: október Z: všetky vych.
Pravidelné využívanie plaváreň podľa harmonogramu.
T: stály
Z: .všetky vych.




Súťažné popoludnie na snehu - sánkovačka, motivačné hry, tvorba v snehu.
T:zima
Z: všetky vych.



V rámci projektu Zdravá škola viesť žiakov k ochrane a skrášľovaniu životného
prostredia, k hygienickým návykom, správnej výžive, prebúdzaniu lásky k prírode a
rozvíjaniu environmentálneho povedomia.
T: stály
Z: všetky vych.
Aktivity zamerané na prevenciu trestnej činnosti a rizikového správania.
T: stály
Z: všetky vych.



III. Estetická a technická oblasť:
43

- organizovať činnosť v bezprostrednej priateľskej atmosfére, aby bola rozvíjajúca a
harmonizujúca osobnosť,
- sebarealizáciou v pracovnom procese osvojovať si zručnosti e vyplývajúci pocit uznania a
úspešnosti.





Príprava tried, programu a darčekov k slávnostnému zápisu prvákov.
T: marec
Príprava aktivít na podujatie Karneval.
T. február
Plody jesene - výtvarná a pracovná záujmová oblasť
T: október
V rámci Dňa detí - týždeň hier a zábavných súťaží.
T: jún

Z: všetky vych.
Z: všetky vych.
Z: všetky vych.
Z: všetky vych.

IV. Výchova k manželstvu a rodičovstvu:
Výchovno-vzdelávacia činnosť sleduje utváranie základných vedomostí s pomôcť žiakom v
procese sebauvedomovania a sebaúcty, rozvíjaní tolerancie a zodpovedností.
Námety výchovnej práce:
1. Rekreačná činnosť:
Vychádzky zamerať na poznávanie a vnímanie života v prírode, využívanie netradičných
pohybových aktivít. Odraz skutočného života, postoja k vlastnej osobe, odreagovanie od
inštinktívnych prejavov, kamarátstvo, to umožňuje hra.
2. V rámci odpočinkovej činnosti - voľné rozhovory s deťmi na rôzne témy o rodine, prírode,
spoločnosti, počúvanie rozprávok , príbehov, situačné hry s cieľom vedieť počúvať druhého,
vedieť komunikovať, asertívne správanie .
Projektový zámer je možné sledovať vo všetkých formách výchovno-vzdelávacej činnosti.
Celoklubové podujatia ŠKD :
Klubkáčik - slávnostné uvítanie prvákov.
T: október

Z: Bednárová
Bakajsová
Olejníková

T: november

Z: Bakajsová
Olejníková

T: november

Z: Haňová

Filmové predstavenie kino Mladosť
Výstavka tekvíc
Spoluúčasť pri tvorbe programu k výročiu školy
T: december

Z: všetky vych.

Vianočná besiedka
T: december

Z: Turčíková
Verčimáková

Mini talent show
T. apríl

Z: Bakajsová
xy

"Deň matiek" akadémia
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T: máj

Z: Bednárová
Olejníková

T: máj

Z: Haňová

T: máj

Z: Bednárová

Dopravná súťaž. - semafor

Exkurzia – Letisko Prešov
Juniáles – diskotéka pri príležitosti Dňa detí
T: jún

Z:. Turčíková
yx

Svätojánska noc
T: jún

Z: Bednárová
Verčimáková

V. Zameranie ŠKD:
K silným stránkam ŠKD patrí:
 Stabilita kolektívu vychovávateliek
 Plná kvalifikovanosť vychovávateliek
 Ochota prijímať nové myšlienky a postupy zo strany učiteľov a vedenia školy
 Ochota vzdelávať sa a profesionalizovať svoju prácu
 Existencia tvorivých osobností v kolektíve
 Dobrá spoluprácu s rodičmi, verejnosťou, sponzormi i orgánmi štátnej správy, CVČ,
MŠ
VI. Úlohy pre vychovávateľky:
-spolupráca s učiteľmi 1.-4. ročníka, rodičmi, spoločenskými organizáciami, sebavzdelávanie,
-nástenné noviny a výzdoba školy – všetky vychovávateľky
-starostlivosť o kvety: Haňová
Na skvalitnenie výchovnovzdelávacej práce v ŠKD zlepšiť materiálne vybavenie.
VII. Organizačná činnosť:
1.Dokumentácia
Vychovávateľka v oddelení vedie dokumentáciu:
1. Triedna kniha- elektronická
2. Osobný spis dieťaťa
3. Rozvrh týždennej činností
Ďalšia dokumentácia :
1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
2. Návratky - písomné súhlasy rodičov z aktivít mimo školy
3. Doklady o preberaní poplatkov od rodičov
Vedúca vychovávateľka / vedúca MZ/
1. Výchovný program /Obsahuje : Výchovné plány, Výchovné štandardy, Výchovné osnovy/
2. Školský poriadok ŠKD / vydáva riaditeľ školy/
3. Prehľad o rozsahu výchovnej činnosti / úväzky/
4. Plán práce ŠKD
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Riaditeľ školy:
1. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD
2. Školský poriadok pre ŠKD
3. Plán práce ŠKD /...je súčasťou Plánu práce školy/
4. Ročný plán kontrolnej činnosti vedúceho pedag. zamestnanca
2. Režim dňa:
6,45 - 7,45 hod.
11,30 -13,00 hod.
13.00 - 14,00 hod.
14,00 - 15,00 hod.
15.00 –16,00 hod.
16,00 – 16,30 hod.

ranný klub
hygienické návyky, obed, odpočinková a relaxačná činnosť
rekreačná činnosť
príprava na vyučovanie
odpočinková a relaxačná činnosť, TOV
hry na školskom dvore, v herni, odchod žiakov domov

3. Organizačná štruktúra:
1. oddelenie Jana Bednárová
2. oddelenie Mgr. Lucia Bakajsová
3. oddelenie
Mgr.Jana Olejníková
4. oddelenie Jana Haňová
5. oddelenie Ivana Turčíková
6. oddelenie Nikola Verčimáková
7. oddelenie
8. oddelenie
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