Školský klub detí ako súčasť ŠZŠ s materskou školou,
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

Ročný plán ŠKD 2019/2020

Školský klub detí ako súčasť ŠZŠ s materskou školou,
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
September
Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV

1.

Obsah

PEOV
PTOV
TVOV
EVOV
SVOV
Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV
PEOV

2.9. – 6.9.2019

- kúpeľňa, WC, potreby základnej hygieny – mydlo, toaletný papier, hyg. vreckovky, uterák
DH: Na obchod, slová na písmeno s, čítanie podľa obrázka, doplňovačky, nácvik hudobnej pamäti, PnV
- počúvanie čítanej rozprávky, kreslenie, veselé omaľovánky – Vitaj v škole, relaxácia, spoznávacie hry

Výchovný cieľ
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Naháňačky s pravidlami

Kultivovať základné sebaobslužné
činnosti
Tešiť sa z prirodzeného pohybu,
bezpečnosť pri hrách

Zážitky z prázdnin-rozhovor

Vedieť sa podeliť o svoje zážitky

ŠKD-prvé kontakty, školský poriadok, adaptácia nových žiakov

Osvojiť si vnútorný poriadok ŠKD

Sebaobsluha v ŠKD a v školskej jedálni

2.

9.9. – 13.9.2019

- čistota oblečenia, obliekanie vhodné danému roč. obdobiu, počasiu
DH :Prišla k nám loď - hra na vymýšľanie slov na dané písmenko, osemsmerovky , čítanie časopisov, farby,PnV
- kreslenie, vyfarbovanie značiek, omaľovániek, čítanie na pokračovanie, pozeranie rozprávok, relaxačná hra

Obsah
Zber jesenných plodov

PTOV

Práca z prírodného materiálu

TVOV

Orientácia na školskom ihrisku, záhrade

EVOV

Hry s farbami, koláže, otlačky prstov-Vv

SVOV
Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV
PEOV
PTOV
TVOV
EVOV
SVOV

-------

Pozdrav, oslovenie, poďakovanie

3.

Výchovný cieľ
Poznávať plody jesene, príprava
materiálu na výrobok
Uplatňovať technickú tvorivosť
Dodržiavať bezpečnosť a disciplínu,
rozvíjať pohyb
Vedieť rozpoznať rôzne farby,
miešanie farieb
Vypestovať návyk slušnosti

16.9. – 20.9.2019

- dôležitosť umývania si rúk, ovocia a zeleniny pred jedením
DH: Jablká s hruškami. – zábavné sčitovanie a odčítavanie, zmyslové hry, pexeso, encyklopédia,PnV
- pozeranie si záhradkárskej knihy, kreslenie, omaľovánky s ovocnou a zeleninovou tematikou, spoločenské hry,
námetové hry – kuchynka, zásobovači, na obchod, hra Kto si na mne pochutí? jeden žiak si myslí nejaké ovocie,
ostatní hádajú aké, pomocou otázok a jednoduchých odpovedí

Obsah
Zmeny v prírode
Záložka do knihy
Hádzanie a chytanie lopty
Hudobno-pohybová hra-Hv
Ako v reštaurácii-správne stolovanie

Výchovný cieľ
Vzbudiť záujem o nové informácie
Rozvíjať zručnosť, kreativitu
Rozvíjať rýchlosť , postreh
Vypestovať správny vzťah k hudbe a
pohybu
Kultivovať sebaobslužné návyky

Školský klub detí ako súčasť ŠZŠ s materskou školou,
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV
PEOV
PTOV
TVOV

EVOV
SVOV

4.

23.9. – 27.9.2019

- hygienické návyky po stolovaní
DH: Ukáž čo vieš najlepšie ! – každý sa predvedie niečím čo si zapamätal cez prázdniny
najlepšie(písanie, čítanie, počítanie, slabikovanie, puzzle, doplňovačky, čítanie neznámeho textu,PnV
- psychohygiena, kreslenie, vyfarbovanie, pečiatkovanie- list, oblak, dážď, skladanie kociek, stavebnice,
čítaná rozprávka podľa výberu
Obsah
Výchovný cieľ
Pochopiť základné princípy ochrany
Úprava okolia školy
životného prostredia
Rozvíjať tvorivosť, zhotoviť
Práca so stavebnicou
technický výrobok
Vychádzka do terénu

Vedieť prekonávať prekážky

Čo dokážem nakresliť
Čo je konflikt a z čoho konflikt vzniká

Prejaviť výtvarný talent
Vedieť samostatne a kriticky riešiť
jednoduché konflikty

Október
Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV
PEOV
PTOV
TVOV
EVOV
SVOV

5.

30.9 – 4.10.2019

- bezpečné oblečenie do lesa, nebezpečenstvo kliešťov
DH: čítanie s porozumením, hádanie slov a príkladov v hríbiku, riekanky, doplňovačky, pracovné zošity,PnV
- hra Na veveričky – zbieranie orechov na čas, Na Ježka – nosenie kocky - jabĺčka na chrbte, námetové,
konštrukčné hry podľa výberu, tematické kreslenie, spoločenská hra Krtko a myš, konštruktívne hry,

Obsah
Pranostika na október
Výroba šarkanov - šarkaniáda

Výchovný cieľ
Rozširovať u detí všeobecné
vedomosti o prírode
Tešiť sa z vlastnej práce, rozvíjať
zručnosti

Loptové hry, vybíjaná

Rozvíjať zdravý pohyb, obratnosť

Nácvik piesne s detskou tematikou

Rozvíjať vzťah k umeniu

Čo si obliecť? Určiť vhodné oblečenie na vychádzku do lesa

Vedieť vyjadriť svoj názor

Týž.
Hyg.

6.

VOV

DH: čítanie s porozumením, Meno, mesto, zviera, vec, Čierny Peter, Obchod, Doplň vetu!PnV

O.Č

- námetové hry Na lekára, Sanitkárov, konštrukčné hry, spoločenské, vyfarbovanie omaľovániek s tematikou
zdravého životného štýlu, relaxačné a zdravotné rozcvičky,

TOV

Obsah

PEOV
PTOV

7.10. – 11.10.2019

- základné hyg. pravidlá pri ochorení, čistenie nosa, zakrývanie úst pri kašli, kýchaní

V záhrade – prečítať si príbeh a porozprávať sa o ňom
Práca s listami

TVOV

V zdravom tele, zdravý duch. Praktické cvičenia, súťaže

EVOV

Pieseň o ovocí-Hv

SVOV

Starostlivosť o zdravie, rozhovor

Výchovný cieľ
Pochopiť princípy ochrany ŽP
Vytvoriť dekoračný obrázok
Pochopiť význam pravidelného
pohybu
Rozvíjať talent
Predchádzať chorobám, vedieť si
vážiť zdravie
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J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV

7.

14.10. – 18.10.2019

- Hygiena doma, v režime dňa
DH: vytvor vetu zo slovom dedko, babka, vnuk, vnučka, reťaz slov, molekuly, bystrejší, vláčik, matematické
hádanky,Tv-chvíľka, doplňovačky, krížovky ,PnV
- námetová hra Na mamičky, Na rodinu, kreslenie, vyfarbovanie omaľovániek, spoločenské rodinné hry – Človeče
nehnevaj sa, mikádo, kvarteto,

Obsah

PEOV

Domáce zvieratá

PTOV

Modelovanie ovocia a zeleniny

TVOV

Podávanie lopty nohami, súťažiť v skupinkách

EVOV

Vymyslieť krátky príbeh-Lv

SVOV

U starých rodičov - rozhovor

Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV

8.

PEOV

Listnaté stromy

PTOV

Jesenná ikebana

TVOV

Hry na rozvoj šikovnosti

EVOV

Relaxácia pri hudbe-Hv

SVOV

Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV
PEOV
PTOV
TVOV
EVOV
SVOV

Výchovný cieľ
Pochopiť význam starostlivosti o
zvieratá
Vedieť rozpoznávať jednotlivé
druhy, rozvíjať jemnú motoriku
Vedieť prijať prehru, vedieť
spolupracovať
Rozvíjať základy slovnej zásoby
Vedieť prejaviť úctu ku starším
ľuďom

21.10. – 25.10.2019

hygienické návyky pred stolovaním
DH: doplňovačky, čítanie príbehu na pokračovanie, písmenková polievka, vláčik, múdre kocky,PnV
DVD, omaľovánky, odpočinok na koberci, hry s autíčkamia a bábikami, lego

Obsah

Moja pomoc v rodine

9.

Výchovný cieľ
Poznať listnaté stromy na školskom
dvore
Vedieť zaranžovať jednoduchú
ikebanu
Tešiť sa z pohybu
Prejavovať pozitívny vzťah
k hudobnému umeniu
Prejavovať úctu k rodičom, vedieť
pochopiť svoju úlohu v rodine

28.10. – 1.11.2019

- relaxovať
- DH: Čarovné slovíčka, spachtoš, Hádaj, čo to je! Číselný obrázok, PnV
- hry v telocvični, konštruktívne hry, omaľovánky, sledovanie DVD, puzzle,

Obsah
Zvieratká v lese-rozhovor

Výchovný cieľ
Vedieť sa správať v lese,
starostlivosť o lesné zvieratká

Starostlivosť o kvety v triede-čistenie, presádzanie, polievanie

Rozvíjať manuálne zručnosti

Jesenné prázdniny
Jesenné prázdniny
Deň pracovného pokoja

Školský klub detí ako súčasť ŠZŠ s materskou školou,
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
November
Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV

10.

4.11. – 8.11.2019

- používanie hygienických vreckoviek
DH: Strašidielka – hravé sčitovanie a odčitovanie, hry so slovami, čítanie s porozumením, práca
s encyklopédiou,PnV
- súťaživé hry, čítanie detských časopisov, hry na PC, konštruktívne hry

Obsah

PEOV

Chránené parky a rezervácie

PTOV

Práca s drobným materiálom-korálky, semená rastlín

TVOV
EVOV
SVOV

Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV

Pohybové hry-slepá baba, vláčik priateľstva
Hry s farbou-tekvička
Naši predkovia-spomienka na našich predkov

11.

Výchovný cieľ
Pochopiť základné princípy
ochrany prírody
Rozvíjať jemnúmotoriku,
koordináciu rúk
Zvládnuť prácu v kolektíve
Uplatňovať fantáziu
Poznať tradície, vážiť si pamiatku
na zosnulých

11.11. – 15.11.2019

- správne používanie príboru
DH: Reprodukcia textu z čítanky, zmyslové hry, osemsmerovky, ovocné pexeso,PnV
- kreslenie, vyfarbovanie omaľovániek, spoločenské hry, hra Na ježka, Šikovné veveričky, Hádaj aké zvieratko
som, pečiatkovanie, dokresľovanie, pozeranie encyklopédie zvierat, počúvanie magnetofónu

Obsah

PEOV

Na oheň si pozor dávaj!

PTOV

Zvieratko z geometrických tvarov

TVOV

Netradičné športové disciplíny, spoločné hry

EVOV

Počúvanie reprodukovanej hudby

SVOV

Ochrana zdravia pred úrazom

Výchovný cieľ
Poznať telefónne čísla
v prípade požiaru
Rozvíjať jemnú motoriku,
strihanie
Dodržiavať pravidlá
kolektívneho súťaženia
Rytmické cítenie, Vzťah
k hudbe samotnej
Byť spoluzodpovedný za
osobnú bezpečnosť

Týž.
Hyg.

12.

18.11. – 22.11.2019

VOV

DH: hra Na učiteľku – zadávanie jednoduchých úloh žiakmi, doplňovačky, na obchod, skladanie slabík,PnV

O.Č

- námetové hry Na predavačky, U lekára, Na kuchára, Na stavbárov, vyfarbovanie omaľovániek s obľúbenou
profesiou, spoločenské hry, pečiatkovanie, čítanie časopisov, vystrihovanie obrázkov

TOV

Obsah

- hygienické návyky pred stolovaním

PEOV

Pranostika na november

PTOV

Jesenná výzdoba oddelenia

TVOV

Turnaj v stolnom tenise

EVOV

Ide pieseň okolo-karaoke spievanie

SVOV

Svet rozprávok

Výchovný cieľ
Oboznamovať deti s premenami
v prírode
Vedieť spolupracovať so
skupinou
Rozvíjať špeciálnu obratnosť
Rozvíjať spevácke schopnosti
Veriť vo víťazstve dobra nad
zlom
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Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV

13.

25.11. – 29.11.2019

PEOV

Čo bude s vtáčikmi?

PTOV

Výroba ovocno-zeleninových šalátov

TVOV

Poskoky – škôlka skákania

EVOV

Moja obľúbená hračka

SVOV

Štátne symboly

- obliekanie sa adekvátne počasiu
DH: Doplňovačky, osemsmerovky, čítanie s porozumením, did.hry s matematiky, zážitková ilustrácia,PnV
- hra na Lekára, Konštruktívne hry, videa o prvej pomoci, hry na PC

Obsah

Výchovný cieľ
Spoznať vtáctvo v našom regióne
Tešiť sa z vlastnej práce
Rozvíjať prirodzenú pohyblivosť
detí
Hľadať krásu vo všednosti
Posilniť základy hrdosti k štátnej
príslušnosti

December
Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV
PEOV
PTOV
TVOV
EVOV
SVOV

Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV.
PEOV
PTOV
TVOV
EVOV

SVOV

14.

2.12. – 6.12.2019

- hygiena pred prípravou stravy, stolovania
DH: Čo tu chýba? – dopĺňanie písmeniek, Doplň vetu! Čítanie s porozumením, PnV,
- výzdoba oddelenia - vystrihovačky a retiazky z farebného papiera, pozeranie si detských časopisov,
spoločenské, námetové hry podľa výberu žiakov, pečiatkovanie, hľadanie informácií o zimných sviatkoch a ich
súvislosťami

Obsah
Zmeny v prírode
Práce s mikulášskou tematikou

Výchovný cieľ
Oboznamovať deti s premenami v
prírode
Esteticky využiť prírodný, odpadový
materiál

Hry v zimnej prírode, guľovačka
Otužovanie pohybom
Vianočná výzdoba oddelení
Radosť zo spoločnej práce
Lucia-zvyky a tradície

15.

Upevňovanie tradícii

9.12. – 13.12.2019

- správne čistenie si zubov
DH: tajničky, čítanie s porozumením, matematické hry, čítanie vianočných príbehov, eurá, PnV
- výzdoba oddelenia, počúvanie rozprávky na pokračovanie, pozeranie, DVD Polárny expres, námetové,
konštruktívne hry, vystrihovanie obrázkov

Obsah

Výchovný cieľ

Starostlivosť o vtáčiky v zime

Aktívne chrániť všetky formy života

Vianočné ozdoby, svietniky

Poznávať ľudové tradície
Zimné radovánky, otužovanie
pohybom

Stavanie snehuliakov
Vianočné koledy a tradície
Symbol Vianoc-rozhovor

Poznávať ľudové zvyky
Rozlišovať kultúrne a nekultúrne
správanie
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Týž.
Hyg.
VOV
O.Č

16.

16.12. – 20.12.2019

- čistota oblečenia, obuvi
DH: Vyfarbovanie obrázkov s vianočnou tematikou, Vianočné ozdoby – triedenie a pomenúvanie obrázkov,
získanie vianočnej ozdoby- stromček poznatkov, čítanie z detských časopisov, PnV
- modelovanie vianočných ozdôb zo slaného cesta, počúvanie kolied, nacvičovanie programu na školskú
vianočnú besiedku, spievanie, recitovanie, dramatická scénka

Hádzanie snehovou guľou na cieľ

Výchovný cieľ
Rozširovať všeobecné vedomosti
detí o prírode
Nezabúdať na blízkych, vedieť
obdarúvať
Poznať základné princípy zdravého
životného štýlu, tešiť sa z pohybu

EVOV

Posedenie pri vianočnom punči

Upevňovanie vzťahov v kolektíve

SVOV

Vianoce u nás-rozhovor o prežívaní Vianoc doma

TOV.
PEOV
PTOV
TVOV

Obsah
Prechádzka zimnou krajinou
Vianočné pozdravy, darčeky

Prejavovať úctu k rodičom, rodine

Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV
PEOV
PTOV
TVOV
EVOV

17.

23.12. – 27.12.2019

Obsah

Výchovný cieľ
-------------------------------

Vianočné prázdniny
----------------------------------

Vianočné prázdniny
--------------------------------

Vianočné prázdniny
-------------------------------

Vianočné prázdniny
--------------------------------

SVOV

Vianočné prázdniny

Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV

18.

PEOV
PTOV
TVOV
EVOV

Obsah

30.12. – 3.1.2020

Výchovný cieľ
--------------------------

Vianočné prázdniny
-----------------------------

Vianočné prázdniny
-----------------------------

Vianočné prázdniny
------------------------------

Vianočné prázdniny
-------------------------------

SVOV

Vianočné prázdniny
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Január
Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV
PEOV
PTOV
TVOV
EVOV
SVOV

Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV
PEOV
PTOV
TVOV
EVOV
SVOV

Týž.
Hyg.
PNV
O.Č
TOV
PEOV
PTOV
TVOV
EVOV
SVOV

19.

6.1. – 10.1.2020

- čistenie a umývanie uší
DH: Guľovačka – triafanie loptičkou do príkladov na tabuli – riešenie, hlasné čítanie s porozumením, hry so
slovami, krížovky, hádanky,PnV
- hľadanie obrázkov zimných športov na internete – omaľovánky, kreslenie, hranie spoločenských hier – hurá do
iglu, čítanie detských časopisov, počúvanie detských piesní

Obsah

Výchovný cieľ

Vianočné prázdniny
Vianočné prázdniny
Pohybové hry v snehu

Rozvíjať všeobecnú obratnosť

Zimná krajina – ľubovoľná technika
Práca s počítačom, s internetom v textovom editore

20.

Rozvíjať tvorivosť u detí
Využívať všetky dostupné formy
komunikácie

13.1. – 17.1.2020

- správne čistenie zubov, návšteva dentistky
DH: Doplňovačky, puzzle, reprodukcia obsahu príbehu, Meno, mesto, zviera, vec, Čierny Peter,PnV
- kreslenie, vyfarbovanie, pexeso, hra Na medveďa, spoločenské, námetové a konštruktívne hry

Obsah

Výchovný cieľ

Charakteristika ročných období
Výroba darčekov pre budúcich prvákov

Využívať poznatky a vedomosti
Prejavovať kladný vzťah k
spolužiakom

Cvičenie rovnováhy s lavičkami

Upevňovať správne držanie tela

Nácvik piesne o zime

Rozvíjať spevácke schopnosti detí
Vedieť sa kultúrne správať a
vyjadrovať

Vieme sa správať?

21.

20.1. – 24.1.2020

- hygiena pred a po stolovaní
- DH: Popletený šašo – oprava príkladov a slovíčok po šašovi, puzzle, práca s časopisom, Na poštára, Hry
s farbami, rozdelenie eur
- počúvanie detských ľudových piesní, kreslenie, vyfarbovanie fašiangových a karnevalových omaľovániek,
spoločenské, námetové a konštruktívne hry, hra Premeň sa na zviera v klobúku, Na šašov, fašiangová veselica

Obsah

Kŕmenie vtáčikov

Výchovný cieľ
Vlastnou aktivitou spoznávať
prírodu
Rozvíjať kladný vzťah k živej
prírode

Určovanie svetových strán

Orientovať sa v priestore

Zimný príbeh-veselá udalosť z prázdnin

Rozvíjať slovnú zásobu detí

Vlastnosti vody, snehu a ľadu

Slovensko-hlavné mestá, rieky, pohoria

Rozvíjať vedomosti získané v škole

Školský klub detí ako súčasť ŠZŠ s materskou školou,
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Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV
PEOV
PTOV
TVOV
EVOV
SVOV

22.

27.1. – 31.1.2020

- stolovanie, používanie príboru
DH: Obrázkové čítanie, tajničky, slepá mapa, mestá Slovenska, moja adresa, PnV
- pečiatkovanie, kreslenie fúkacími fixkami, omaľovánky podľa výberu, psychohygiena, spoločenské hry podľa
výberu, počúvanie obľúbenej hudby, spievanie, tancovanie, počúvanie čítaného príbehu z detského časopisu,
grécke báje a povesti pre deti

Obsah
Zimné mesiace-ovládať názvy zimných mesiacov
Vyrobíme si masku
Lopárovanie na blízkom kopci
DVD rozprávka

Výchovný cieľ
Pochopiť význam kolobehu v
prírode
Získať základné zručnosti
potrebných pre praktický život
Dbať na bezpečnosť počas zimných
športov
Vedieť relaxovať pri rozprávke
Kultivovať kultúrne návyky a
vyjadrovania

Príslovia a porekadlá

Február
Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV
PEOV
PTOV
TVOV
EVOV
SVOV

Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV
PEOV
PTOV
TVOV
EVOV
SVOV

23.

3.2. – 7.2.2020

- čistota okolia, prostredia, prevencia pred škodcami
DH: Čítanie s porozumením, doplňovačky, Jarné upratovanie – písmenká, matematické hry,PnV
- kreslenie, vyfarbovanie jarných omaľovániek, jarné vystrihovačky, triedenie pečiatok so znakmi jari,
spoločenské hry, jarná výzdoba oddelenia

Obsah

Výchovný cieľ
---------------------------

Polročné prázdniny

Hry a aktivity v telocvični

Rozvíjanie manuálnych
zručností
Zdokonaľovať elementárne
herné zručnosti

Hra na hudobné nástroje-nácvik piesne

Rozvíjať spev, rytmus

Valentínske srdiečko

Jar-poznávanie typických znakov jari-rozhovor

24.

Vyjadriť svoj názor

10.2. – 14.2.2020

- umývania si rúk, ovocia a zeleniny pred jedením
DH: didaktické hry MAT, SJL, doplňovačky, tajničky, hlasné čítanie s porozumením,PnV
- spoločenské hry, vyfarbovanie obrázkov, tvorivé dielne, hry v telocvični

Obsah

Výchovný cieľ

Hygiena rúk a celého tela

Viesť deti k záujmu o zdravie

Koláž z farebného papiera

Mať radosť z vlastnej práce
Uplatňovať estetický pohybový
prejav

Detské tanečné hry
Čítanie s porozumením
KARNEVAL-zábavné popoludnie

Rozvíjať slovnú zásobu, pamäť
Vedieť sa prezentovať, spoločná
zábava

Školský klub detí ako súčasť ŠZŠ s materskou školou,
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV

25.

17.2. – 21.2.2020

- česanie, umývanie vlasov, starostlivosť o vlasy, prevencia pred všou detskou
DH: čítanie s porozumením, slovné hračky, Slabikové kráľovstvo – slabikovanie, hravá matematika,PnV
- pozeranie rozprávkových kníh, počúvanie čítaných, narozprávaných rozprávok, spoločenské hry –
rozprávkové cesty, námetové hry Na princezné, na drakov, Na čarodejnice, vyfarbovanie omaľovániek – postava
z rozprávky na PC

Obsah

Výchovný cieľ

PEOV

Úraz-prvá pomoc

PTOV

Slepá mapa-mestá, rieky, hrady/Slovensko/kreslenie

TVOV

Pobyt na školskom dvore-vychádzka

EVOV

Vlastné pexeso

SVOV

Prečo chodíme do školy?

Týž.
Hyg.
VOV

26.

Vedieť základy prvej pomoci
Rozširovať vedomosti o svojej
krajine
Vedieť sa tešiť z pohybu
Získať základné zručnosti v tvorbe
jednoduchých projektov
Vedieť vyjadriť svoj názor

24.2. – 28.2.2020

O.Č
TOV

Obsah

PEOV

Jarné prázdniny

PTOV

Jarné prázdniny

TVOV

Jarné prázdniny

EVOV

Jarné prázdniny

SVOV

Jarné prázdniny

Výchovný cieľ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marec
Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV
PEOV
PTOV
TVOV
EVOV
SVOV

27.

2.3. – 6.3.2020

Umývanie rúk pred jedlom, čistota oblečenia
DH: sčitovanie a odčitovanie do 100, Spájaj hlásky, Čo sa zmenilo? Bystrejší, hlasné čítanie, PnV
Relaxačná hudba, hry s autíčkami, omaľovánky, komunikačný kruh, puzzle
Obsah
Výchovný cieľ

Pozorovanie zmien v prírode a počasia-jar
Jarná mozaika-strihanie, lepenie
Skok do diaľky s rozbehom
Výtvarné vyjadrenie vypočutej hudby
Marec-mesiac knihy-Návšteva knižnice

Vzbudiť záujem o nové
informácie
Rozvíjať manuálne zručnosti detí
Odstraňovať strach z nových
cvikov
Vedieť vyjadriť svoje pocity
Rozvíjať estetické cítenie
a vnímanie pri práci s knihou

Školský klub detí ako súčasť ŠZŠ s materskou školou,
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV

28.

PEOV

Zvieratká a ich mláďatká

PTOV

Kvietok v kvetináči-výroba jednoduchého kvietku
a výzdoba kvetináča

TVOV

Loptové hry-vybíjaná

EVOV

Čižíček, čižíček....-hra so spevom

SVOV

Oheň-sluha alebo pán

Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV
PEOV
PTOV
TVOV
EVOV
SVOV

Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV

9.3. – 13.3.2020

- starostlivosť o nechty
DH: Čítanie na pokračovanie, Doplňovačky , tajničky, matematické hry, puzzle, PnV
- spoločenské hry, vyfarbovanie obrázkov, konštruktívne hry, hry na PC, hry vonku

Obsah

29.

Výchovný cieľ
Poznať rozmanitosti a zákonitosti v
prírode
Rozvíjať základy manuálnych
a technických zručností
Dodržiavať herné pravidlá
Využiť nadanie a talent detí
Poznať možnosti a príčiny úrazov

16.3. – 20.3.2020

- umývania si rúk, ovocia a zeleniny pred jedením
DH: doplňovačky, tajničky, osemsmerovky, zmyslové hry, pexeso, PnV
- kreslenie obrázkov o vesmíre, Mimozemšťan, náučné hry na PC, pokojné zamestnania

Obsah

Výchovný cieľ

Poznám svoje telo?

Vážiť si svoje zdravie

Darček pre mamičku

Prejaviť úctu k žene, matke

Futbal na ihrisku

Osvojovať a zdokonaľovať herné
pravidlá

Odtlačok ruky-jarná tematika
Naše planéty vo vesmíre

30.

Vedieť využiť fantáziu detí
Získať nové poznatky a informácie z
internetu

23.3. – 27.3.2020

- obliekanie sa adekvátne počasiu
DH: čítanie časopisov, doplňovačky, Podbeľ, narcis, tulipán – obrázky na tabuli, rátanie, sčitovanie písmeniek,
dopĺňanie, PnV
- námetové hry Na záhradníčky, Na kvetinárky, pexeso, kvarteto, mikádo, spoločenské hry, pozeranie si a čítanie
detských časopisov, hľadanie obrázkov jarných kvietkov, vystrihovačky
Všeobecný cieľ
Obsah

PEOV

Vychádzka-pozorovanie zmien

PTOV

Pozdrav pre pani učiteľku

TVOV

Jarné hry v telocvični

EVOV

Posol jari – snežienka, jarné kvety-Vv

SVOV

Šetríme energiou

Rozvíjať vedomosti získané v škole
Prejaviť úctu pani učiteľke
Rozvíjať športový talent
Rozvoj tvorivých schopností
Kladný vzťah k životnému prostrediu

Školský klub detí ako súčasť ŠZŠ s materskou školou,
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Apríl
Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV
PEOV

31.

30.3. – 3.4.2020

- seba obslužné hyg. návyky, nákazlivosť pri ochorení
DH: čítanie s porozumením, PL, náučné hry na PC, hravá matematika, puzzle, PnV
- vyfarbovanie omaľovániek s tematikou les, Deň zeme, pátranie po informáciách z časopisov, z internetu,
kreslenie, hra Ako rastie strom, spoločenské hry, počúvanie čítaného príbehu na pokračovanie

Obsah
Apríl-mesiac lesov

PTOV

Maľovanie kraslíc

TVOV

Cvičenia na fit loptách

EVOV
SVOV

Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV
PEOV
PTOV
TVOV
EVOV
SVOV

Strom-Vv
Správanie sa v dopravných prostriedkoch

32.

6.4. – 10.4.2020

Obsah

Výchovný cieľ

Klíčenie semien
Veľkonočná výzdoba
Chôdza v teréne, striedanie s behom

Veľkonočné prázdniny

PEOV

Veľkonočné prázdniny

PTOV

Veľkonočné prázdniny

SVOV

Viesť deti záujmu o prírodu
Vedieť spolupracovať so
skupinou
Naučiť zdravému životnému
štýlu

Veľkonočné prázdniny

33.

EVOV

Upevňovať kultúru cestovania

- čistota, hygiena stolovania, prípravy jedál
DH: Vyšibem si písmenko – koledovanie o písmenko, vymýšľanie slov, skladanie slov do viet, rátanie do
10,100,1000, PnV
- veľkonočná výzdoba oddelenia, tematické kreslenie, vyfarbovanie veľkonočných omaľovániek, spoločenské
hry, námetová hra Na obchod, vystrihovačky, navliekanie koráliek, počúvanie detských ľudových piesní

Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV

TVOV

Výchovný cieľ
Rozširovať všeobecné
vedomosti detí o prírode
Rozvíjať základy manuálnych
zručností
Ovládať rôzne druhy náčinia,
cvičiť obratnosť
Uplatňovať individuálne farebné
videnie

13.4. – 17.4.2020

- čistota, hygiena stolovania,
DH: Čítanie s porozumením, náučné hry na PC, encyklopédie, zmyslové hry, poznávanie stromov, PnV
- hry podľa výberu detí, relax na koberci, námetové hry, pokojné zamestnania, pexeso

Obsah

Na zvieratká-napodobňovať jednotlivé zvieratká
Nácvik programu ku Dňu matiek
Pravidlá pre chodcov

Výchovný cieľ

Rozvíjať športový talent a
schopnosti
Podieľať sa na príprave
kultúrnych podujatí
Vedieť dodržiavať pravidlá
bezpečnosti

Školský klub detí ako súčasť ŠZŠ s materskou školou,
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV
PEOV
PTOV
TVOV
EVOV

34.

20.4. – 24.4.2020

- starostlivosť o čistotu rúk
DH: čítanie s porozumením, hry so slovami, hádanky a hlavolami, čítanie o zdravej výžive, PnV
- čistenie okolia školy a obce, hry vonku v prírode, vyfarbovanie obrázkov hry podľa výberu detí, relax na
koberci,

Obsah

Výchovný cieľ

Deň Zeme – čistenie okolia školy

Ochrana životného prostredia

Akvárium – strihanie, lepenie, koláž

Rozvíjať zručnosť, predstavivosť

Petangová súťaž medzi oddeleniami

Vedieť spolupracovať s kolektívom

Počúvanie detských piesní

Upevňovať vzťah k hudbe
Pochopiť škodlivosť fajčenia,
alkoholu

SVOV

Boj proti drogovému nebezpečenstvu

Týž.
Hyg.

35.

VOV
O.Č
TOV
PEOV
PTOV
TVOV
EVOV
SVOV

27.4. – 1.5.2020

- umývanie – kúpanie bábik
DH: doplňovačky, slovná hra s dopĺňaním a pamätaním si čo najviac slov, hlasné čítanie, reprodukcia obsahu
príbehu, hravá matematika, PnV
- počúvanie príbehov z knihy Danka a Janka, rozhovory o zážitkoch z domu, námetová hra Na mamičky, Na
neposlušné deti
Obsah
Výchovný cieľ

Orientácia v čase-rok, mesiac, týždeň,deň
Ovocie zo záhradky-modelovanie

Upevňovať vedomosti získané v
škole
Rozvíjanie jemnej motoriky
Podporovať prirodzený záujem detí
o pohybovú aktivitu

Naháňačky na záhrade školy
Moja mama-kresba
Priateľstvo a nenávisť-hry na riešenie konfliktov

Prejaviť úctu k mame
Uvedomiť si potrebu rešpektovať
práva a slobodu iných osôb

Máj
Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV

36.

4.5. – 8.5.2020

- sebaobslužné práce a hyg. pred a po stolovaní
DH: Na sultána, hlasné čítanie, puzzle, hádanky, diktát, jazykolamy, PnV
- kreslenie, spoločenské hry – obrázkové, letné človeče nehnevaj sa, námetové hry, pozeranie a čítanie si
časopisov, maľované čítanie s letnou tematikou, relaxácia na deke v prírode, hra Hádaj na čo myslím

Obsah

PEOV

Vychádzka rozkvitnutou záhradou

PTOV

Srdiečko pre mamičku-strihanie, lepenie

TVOV

Loptové hry

EVOV
SVOV

Púpava-Vv, lepenie, strihanie
Zdravé potraviny - rozhovor

Výchovný cieľ
Poznať význam svetla, tepla,
vzduchu a vody pre rastliny
Pocítiť radosť z obdarovania
Rozvíjať pohyb
Rozvíjať manuálne zručnosti
Poznať, rozlíšiť, vyberať si zdravé
potraviny

Školský klub detí ako súčasť ŠZŠ s materskou školou,
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Týž.
Hyg.

37.

11.5. – 15.5.2020

VOV

DH: tajničky, osemsmerovky, Náučné hry na PC, Správne priraď – hra s obrázkami, logické myslenie, PnV

O.Č
TOV

- Hry podľa výberu detí, spoločenské hry, námetové hry, kreslenie, pečiatkovanie,

- starostlivosť o vlasy

Obsah

Výchovný cieľ

PEOV

Rozoznávanie húb-základy, atlas húb

PTOV

Hodiny na stenu-kreslenie, vystrihovanie

TVOV

Trampolína, pieskovisko

EVOV

Nácvik programu ku Dňu matiek

SVOV

Deň matiek-kultúrny program pre mamičky

Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV

38.

Obsah

Vedieť si uctiť mamu
Účasť na spoločenských
podujatiach

Výchovný cieľ

PTOV

Šnurovanie topánok-vlastná aktivita

TVOV

Atletické cvičenia

EVOV

Kreslenie kriedou na chodník

SVOV

ŠKD má talent-zábavné popoludnie

TOV

Relaxovať pohybom

- hygiena, toalety na AS, ŽS, v dopravných prostriedkoch
DH: Vedie, vedie cesta nová, do mestečka Poriadkova - hravou formou, cez pieseň roztriediť- upratať
písmenká podľa pokynov, poskladať z nich slovo, Pexeso, Skladanie obrázkov, Čítanie rozprávok, PnV
- Vyfarbovanie omaľovániek , lego, konštruktívne hry,

Práce v záhrade-rozhovor

O.Č

Rozvíjať šikovnosť a zručnosť

18.5. – 22.5.2020

PEOV

Týž.
Hyg.
VOV

Vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé

39.

Viesť deti k užitočnej práci
Zdokonaľovať sebaobslužné a
manuálne zručnosti
Rozvíjať špeciálne cvičenia
Rozvíjať talent detí
Vedieť sa prejaviť v kolektíve

25.5. – 29.5.2020

- pranie vecičiek bábikám – ako na to?
DH: Sultán, Čítanie z detských časopisov, Skladanie slov do viet, Triedenie farieb, Číselný rad, PnV
- hry, kreslenie, vyfarbovanie podľa vlastného výberu, omaľovánky z obľúbených rozprávok, fotenie – keď
som šťastný, námetové hry, spoločenské hry- turnaje, pozeranie dvd rozprávok - Arabela

Obsah

PEOV

Čítanie príbehov z ríše zvierat

PTOV

Dopravný prostriedok-odpadový materiál

TVOV

Dribling na mieste aj za pohybu

EVOV

Miazgovci-rozprávka

SVOV

Eurá-rozhovor, hra na nákup

Výchovný cieľ
Vypestovať vzťah k zvieracej ríši
Vedieť využiť odpadový materiál
Rozvíjať obratnosť a rýchlosť
Dozvedieť sa zaujímavosti o
vesmíre
Vedieť rozlíšiť bankovky a mince

Školský klub detí ako súčasť ŠZŠ s materskou školou,
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Jún
Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV
PEOV
PTOV
TVOV
EVOV
SVOV

Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV
PEOV
PTOV
TVOV
EVOV

40.

1.6. – 5.6.2020

- boj a prevencia proti škodcom, parazitom
DH: Pavu -pavu -pavučina – didaktické úlohy v pavučine na tabuli, obrázkové pexeso, Na obchod, štáty
Európy, číselný rad, PnV
- kreslenie, vyfarbovanie omaľovániek s hmyzom, hra Pavučina s gumou na skákanie, relaxačná hra –
motýlie pohladenie, Na koníkov- skokanov, počúvanie čítaného príbehu na pokračovanie Lienka Anulienka

Obsah

Výchovný cieľ
Vedieť rozoznať a použiť lúčne
bylinky

Zber liečivých rastlín
Montážne a demontážne práce
Detské popoludnie so súťažami

Rozvíjať technické zručnosti
Zdokonaľovať elementárne herné
zručnosti

Opakovanie známych piesní

Rozvíjať talent detí

Čo nájdem v ZOO

Rozširovať vedomosti o ríši zvierat

41.

8.6. – 12.6.2020

- hygiena v lete, potenie sa
DH:Čítaj so mnou ! – triedna súťaž o najkrajšie čítanie, Doplň písmeno, Poznaj farby, Delenie slov,
Násobilka-opakovanie, hravá matematika, PnV
- kreslenie, vyfarbovanie omaľovániek s letnými kvetmi, letnou prírodou, pečiatkovanie, hranie
spoločenských hier, Kvetinkové človeče nehnevaj sa, kvarteto, pexeso

Obsah

Výchovný cieľ

Zvieratká v riekach

Upevňovať vedomosti zo školy

Oprava hier, hračiek, upratovanie oddelení
Cvičenie so švihadlom

Rozvíjať kladný vzťah k práci
Zvládnuť jednoduchú pohybovú
improvizáciu

Nakresli svoj najkrajší deň v ŠKD

Vyjadriť kresbou svoj pocit

SVOV

Bezpečnosť cez prázdniny

Poznať možnosti a príčiny úrazov

Týž.
Hyg.
VOV
O.Č
TOV

42.

PEOV
PTOV
TVOV
EVOV
SVOV

15.6. – 19.6.2020

- Čo sme sa naučili? Tajné hlasovanie o najčistotnejšieho žiaka, žiačku
DH: počúvanie hudby, triedenie prác, obrázkov, hry na pc, súťaže na školskom dvore, PnV
Komunikačný kruh, počúvanie DVD rozprávok, relaxovanie na koberci

Obsah

Výchovný cieľ

Vychádzka do okolia

Spoznávať okolie okolo nás

Darček pre spolužiaka

Vedieť obdarovávať priateľov

Letné hry-futbal, trampolína, šmýkačka

Rozvíjať zdravý pohyb

Hurá, blížia sa prázdniny-rozhovor

Vyjadriť svoj názor
Prejavovať pozitívny vzťah
k estetickej úprave

Starostlivosť o svoj zovňajšok

Školský klub detí ako súčasť ŠZŠ s materskou školou,
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Týž.
Hyg.
VOV
O.Č.
TOV

43.

22.6. – 26.6.2020

Základná denná hygiena - opakovanie
Upratovanie, spoločné hry, utužovanie vzťahov
Konštruktívne hry, hry s autíčkami, bábikami, lego

Obsah

PEOV

Riziká kúpalísk

PTOV

Uskladnenie hračiek a didaktických hier

TVOV

Relax pri odpočinkovej hudbe

EVOV

Záverečná diskotéka, rozlúčka s odchádzajúcimi deťmi

SVOV

Grilovačka na záhrade školy

Týž.
Hyg.
VOV
O.Č.
TOV

44.

PEOV

Zhodnotenie činnosti v ŠKD

PTOV

Výchovný cieľ
Pochopiť základné princípy ochrany
životného prostredia
Viesť deti k zodpovednosti
Naučiť sa relaxovať
Kolektívna súdržnosť
Prehlbovať vzťahy medzi deťmi a
dospelými

29.6. – 30.6.2020

Základná denná hygiena - opakovanie
Upratovanie, spoločné hry, utužovanie vzťahov
Voľné hry detí, puzzle, omaľovánky, kreslenie kriedou

Obsah

Výchovný cieľ

Ukončenie školského roka 2019/2020

Vysvetlenie skratiek:
Hyg. - Hygiena
VOV - Vzdelávacia oblasť výchovy
OČ. - Odpočinková činnosť
TOV - Tematická oblasť výchovy
SVOV - Spoločensko – vedná oblasť výchovy
EVOV - Esteticko – výchovná oblasť výchovy
PEOV - Prírodovedno – environmentálna oblasť výchovy
PTOV - Pracovno – technická oblasť výchovy
TVOV - Telovýchovná oblasť výchovy
PnV - Príprava na vyučovanie

Rozvíjať správne sebahodnotenie

