Školní vzdělávací program – motivační hra „Přidej se k nám…(Ne)buď Mimoň!
Měsíc

Motivační
název

Téma bloku

IX.

Zpátky ve
škole

Já, škola a
kamarádi

X.

Příroda

XI.

Kamarádi
„Klubáci“

Hrajeme si každý
den

Zapoj se…!

Cíl

Obsah

Seznámit se s kamarády,respektovat pravidla
v kolektivu ŠD.Upevnovat hygienické a
zdvořilostní návyky,kulturu stolování.

Seznamujeme se s celoroční motivační hrou.
Hrajeme hry seznamovací, kolektivní, soutěže
v herně, na hřišti a v přírodě.

Vnímat přírodu všemi smysly a rozvíjet
dovednosti pohybové,sportovní a výtvarné.

Pozorujeme změny v přírodě na
vycházkách.Sportujeme na hřišti.Využíváme
přírodniny k výtvarným a pracovním
činnostem.Připomeneme si „Den zvířat“

Motivovat děti ke spolupráci v kolektivu,týmové
práci,dodržování pravidel.

Objevujeme,čteme,vyprávíme si,dramatizujeme
a hrajeme si s příběhy.

Měsíc

Motivační
název

Téma bloku

Cíl

XII.

Překvapení

Atmosféra Vánoc

Vytvořit předvánoční pohodovou
náladu.Upevnovat zdvořilostní návyky vůči
kamarádům i dospělým.

I.

Sporthrátky

Sportohrátky
Hejbej se …

Dodržovat pravidla při hrách a
soutěžích.Procvičovat obratnost a zdatnost.

II.

Šikulové

Tajemství vesmíru Rozvíjet tvořivost,kreativitu,fantazii a zvídavost.

Obsah

Seznamujeme se s vánočními zvyky, vyrábíme
vánoční ozdoby na jarmark, zdobíme stromeček a
prostory ŠD. Posloucháme a zpíváme koledy.

Sportujeme pro radost,hrajeme hry a soutěžíme
v tělocvičně a v přírodě.Zpíváme a tančíme
s hudbou.

Objevujeme vesmír očima dětí
/Slunce,Měsíc,Planety /.Prostorové vytváření a
konstruování / roboti,planety/.

Měsíc

Motivační
název

III.

Dobrodruzi

IV.

Strážci přírody

V.

Mimoni v akci

Téma bloku

Cíl

Obsah

Za poznáním

Přibližovat a objevovat svět knížek,jejich autory
a ilustrátory.Motivovat děti k čtenářské
dovednosti a poslechu.

Čteme,hrajeme si s pohádkou,
malujeme,kreslíme.

Přidej se …

Vzbuzovat zájem o ochranu životního prostředí
a dopravní výchovu. Připravovat se na svátky
jara.

Hrajeme hry,kvízy s ekologickou a dopravní
tématikou.Vytváříme jarní a velikonoční
dekorace.

Uvědomovat si podstatu kamarádství.Dbát na
ochranu zdraví a osobní bezpečnost.

Soutěžíme a hrajeme hry na školním
hřišti,herně,přírodě.“Den matek“- připravujeme
dárek.

Aktivity

Měsíc

Motivační
název

Téma bloku

VI.

Přeborníci

Sportuj !

Cíl

Vést pohybem ke zdraví a dobré náladě.

Obsah

Hrajeme oblíbené hry s TV náčiním,soutěže a
aktivity.Oslavujeme „Den dětí“.

