Námety pre činnosť v jednotlivých mesiacoch na školský rok 2021/2022
September:
-

Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022 v ŠKD
Oboznámenie sa s vnútorným poriadkom ŠKD
Beseda o zážitkoch z prázdnin
Zoznamovacie a poznávacie aktivity
Svetový deň prvej pomoci
Vychádzky do okolia školy a pohybové hry
Aktivity zamerané na podporu environmentálnej výchovy

Október:
-

Svetový deň starých rodičov
Šarkaniáda
Výrobky z jesenných plodov
Výzdoba tried zameraná na jesennú tematiku
Aktivity zamerané na komunikáciu v skupine
Aktivity zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti
Halloweenska párty - výroba strašidelných masiek, výzdoba triedy

November:
-

Pripomínanie pamiatky zosnulých
Svetový deň tolerancie
Medzinárodný deň ochrany životného prostredia
Svetový deň behu
Vychádzky do okolia školy

December:
-

Mikuláš - tvorba predmetov s mikulášskou tematikou
Výzdoba tried na zimnú a vianočnú tému
Čítanie a počúvanie vianočných príbehov
Zvyky a tradície v rodinách počas Vianoc- beseda
Výroba vianočných pozdravov
Vianočná párty
Počúvanie kolied a vianočných piesní

Január:
-

Beseda o vianočných zážitkoch
Zimné športy (podľa počasia)
Rôzne výtvarné techniky zamerané na zimnú tematiku
Spoznávanie stratégií na riešenie konfliktov
Svetový deň komplimentov
Pohybové hry v telocvični
Vyhodnotenie polročnej práce v ŠKD, pochvala, odmeny

Február:
-

Karneval - tvorivá dielňa, karnevalové masky
Zimné športy (podľa počasia)
Sv. Valentín - Valentínky
Hlavolamy
Modelovanie a tvorba predmetov z plastelíny, hliny
Divadelné predstavenie

Marec:
-

Spoločenské hry
Čítanie obľúbených kníh- rozvoj čitateľskej gramotnosti
Medzinárodný deň vody
MDŽ
Deň učiteľov- výroba darčekov
Jarná výzdoba tried
Súťaže s lanom
Loptové hry

Apríl:
-

22. 4. Deň Zeme
Jarné hry na školskom dvore
Vychádzky do okolia školy
ŠKD má talent
Maľovanie kraslíc, výzdoba tried
Veľká Noc- zvyky a tradície
Príprava na program ku Dňu matiek

Máj:
-

Deň matiek - výroba darčeka
Hry na školskom dvore
Svetový deň rodiny
Svetový deň smiechu
Svetový deň hygieny rúk
Besiedka ku Dňu matiek

Jún:
-

MDD
Loptové hry a pohybové hry v parku
Deň otcov (darček pre ocka)
Divadelné predstavenie
Stretnutie s hasičmi - ukážka hasičskej techniky
Vodný deň
Zhodnotenie celoročnej činnosti v ŠKD a rozlúčková párty

