CELOROČNÝ MOTIVAČNÝ PROJEKT ŠKD

Školský rok 2013/2014

Vypracovali: Mgr.Gabriela Anderová
Mariana Danišová

Projekt je vytvorený pre deti ŠKD prvého až štvrtého ročníka. Je vypracovaný na celý školský
rok, zameraný na rozvoj prírodovednej a environmentálnej výchovy a telesnej výchovy.
Cieľom tohto projektu je vytvárať u detí predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam
prírody a životného prostredia, prebúdzanie lásky k prírode a rozvíjanie environmentálneho
povedomia. Budeme sa snažiť o vytvorenie citovej väzby s prírodou, pravidelnými vychádzkami,
priamym pozorovaním prírody so zapojením všetkých zmyslov.
Učiť deti počúvať strom, vnímať šum tečúcej rieky, hodnotiť prírodné objekty, okolitú prírodu,
rozlišovať a chápať rôzne zvuky prichádzajúce z vonku, určiť, čo im to pripomína, vedieť ich
zobraziť vo vzťahu k danému prostrediu – to je cieľom environmentálnej výchovy.
Pohybové aktivity sú súčasťou každodennej činnosti ŠKD: telovýchovné chvíľky v oddeleniach,
vychádzky, aktivity zamerané na relaxáciu pohybom, pravidelné pohybové hry, športové
olympiády a súťaže, činnosť v telovýchovných krúžkoch.

V našom projekte sa zameriame na:
-

vlastnú tvorbu - herbár, odtlačky kôry stromov, trávy, lístia,
výrobky z odpadového materiálu
spoznávanie okolitých dedín pri B. Bystrici prostredníctvom exkurzií: výlety, náučné
chodníky v B. Bystrici, farma na Suchom vrchu
umelecká tvorba – prezentácie z environmentálnej výchovy
okolie mojej školy - čo sa mi najviac páči v okolí mojej školy, zmapovať okolie, Suchý vrch,
potok Udurná, pozorovať živočíšstvo a rastlinstvo
zapájať sa do podujatí a aktivít organizovaných na ochranu a zveľaďovanie prírody
Deň Zeme – farebný týždeň – oblečenie do farieb vody, vzduchu, zeme, prezentácie
vyhodnotenie projektu spojené s opekaním a pobytom v prírode v Kremničke

V školskom klube detí:
-

máme dosah na veľkú časť detí I. stupňa ZŠ
deti trávia v ŠKD značné množstvo času
do každodennej činnosti môžeme zaradiť prvky prírodovednej a environmentálnej
výchovy prostredníctvom príbehov, pokusov, prácou s knihou
máme možnosť vytvárať podmienky a vhodné prostredie k tráveniu voľno časových aktivít
prírodovedného charakteru.
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Počas celého školského roka budú deti v ŠKD sprevádzať dve enviro postavičky, Flórko a
Faunička.
Lúčny škriatok Flórko sa narodil na lúke a pozná všetky
kvietky, kríky, stromy a jeho kamarátka Faunička je lesnou
vílou a pozná všetky chrobáčiky, zvieratká a vtáčiky. Sú to
veľmi dobrí kamaráti, pomáhajú si a dávajú pozor, aby ľudia,
ktorí chodia do prírody neničili rastlinky, ale chodili po
vyznačených turistických chodníkoch, aby nezapaľovali
oheň v prírode, nezahadzovali odpadky, nerušili zvieratká.
Navštevujú školy a vysvetľujú deťom, ako sa v prírode
správať, prečo nerobiť hluk, čo, kedy a kde pozorovať. Učia
deti spoznávať rôzne druhy zvierat a rastlín, ale tiež
objavovať prírodné krásy, počúvať šum stromov a tečúcej
rieky, rozlišovať rôzne zvuky, spev vtákov.
V tomto školskom roku prišli do Slniečkova, aby sa presvedčili a zistili, čo všetko vieme o prírode,
o našom okolí a či si ju vieme chrániť a starať sa o ňu. Lúčny škriatok Flórko a lesná
víla Faunička nás budú učiť o zvieratkách a rastlinkách a pripravia si pre nás úlohy, ktoré
budeme počas celého roka plniť.
Každý mesiac deti v oddeleniach dostanú listy, ktoré budú obsahovať 2 úlohy : 1 z oblasti
environmentálnej a 1 z telesnej výchovy, ktorých plnenie budú prezentovať a hodnotiť na
pravidelných stretnutiach v rámci celoklubových podujatí.
Školský klub navštívia a svojich kamarátov Flórka a Fauničku prídu poučiť o zdravom stravovaní
aj kamaráti, ktorí boli u nás už pred tromi rokmi – Hamčo a Zdravčo. Skontrolujú, či nosia deti na
desiatu zdravé potraviny, ako jedia v jedálni polievky, zeleninové šaláty a ovocie a či sa
dostatočne hýbu, otužujú a športujú.

Hlavné úlohy :
1. Rozvíjať a pestovať u detí vzťah k prírode, k poznávaniu okolia Banskej
Bystrice
prostredníctvom
hier,
súťaží, vychádzok
a prezentácií
(konkrétne uvedené v mesačných podujatiach).
2. Hrou deti motivovať, nenásilnou formou vzbudiť záujem o zdravé
stravovanie, zdravý životný štýl a otužovanie.
3. Dosiahnuť, aby sa pohyb stal súčasťou každodenného života dieťaťa,

jeho potrebou.

3

Realizácia :
SEPTEMBER
1.Týždeň čistých tanierikov – šetrenie potravinami, zjesť aj čo mi nechutí, lebo
je to zdravé, alebo aspoň ochutnať.

2. Otvorenie celoročného motivačného projektu – prvá návšteva Flórka
a Fauničky v Slniečkove, zoznámenie a predstavenie sa.

OKTÓBER
1. Akvárium – výroba rybiek, vodných živočíchov a rastlín, prezentácia vo
vestibule ZŠ

2. Jesenný turnaj vo futbale dievčat
Jesenný turnaj vo futbale chlapcov - súťaž medzi oddeleniami po ročníkoch

NOVEMBER
1. Vychádzka do okolia potoka Udurná - plnenie 5 disciplín, ktoré určí „príroda“,
Flórko a Faunička
2. Rekordyáda – súťaže v oddeleniach, spoločná súťaž víťazov oddelení v netradičných
športových disciplínach

DECEMBER
1. Nakupujeme v obchode – naučiť sa nakupovať, čo je zdravšie, vybrať z ponuky
zdravší tovar, nepodľahnúť reklame, vzbudiť záujem o zdravú výživu
2. Supermani, alebo padavky – plnenie športových úloh jednotlivcami o titul pre
oddelenie – oddelenie supermanov

JANUÁR
1. V zdravom tele zdravý duch ‐ s pomocou Hamča a Zdravča zostaviť denný režim
a jedálny lístok zdravého dieťaťa a chorého – obézneho, pomôcť vlastnými nápadmi
k zdravému spôsobu života
2. Hokejbal – turnaj medzi oddeleniami na šk. ihrisku

FEBRUÁR
1. Ovocný a zeleninový šalát – urobme niečo pre naše zdravie a do sýta sa najedzme
vitamínov
2. Zimná olympiáda – športové súťaže na snehu
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MAREC
1. Náučné chodníky v Banskej Bystrici – pod Suchým vrchom ........
2. Jazda zručnosti na kolobežkách a kolieskových korčuliach – spoločné
podujatie na šk. ihrisku

APRÍL
1. Farebný týždeň – obliekame sa do kostýmov zeme,vody, slniečka, vzduchu,
2. Jarný turnaj vo Floorbale (futbale) – turnaj medzi oddeleniami na šk. ihrisku

MÁJ
1. Výstup na Pustý hrad vo Zvolene – turistika spojená s poznávaním prírody
a spoločné opekanie
2. Paralympiáda – súťaže s handicapom

JÚN
1. Návšteva Farmy – v blízkosti Banskej Bystrice
2. Flórko a Faunička na návšteve - vyhodnotenie celoročného projektu, spätná väzba

Zodpovednosť a termíny jednotlivých podujatí budú upresnené v mesačných plánoch ŠKD.
Priestor na prezentáciu plnenia jednotlivých úloh je na nástenke pri zbernej triede ŠKD, táto bude
pravidelne aktualizovaná.
Zodpovedná: Anderová, Danišová
Z jednotlivých podujatí spracujeme fotodokumentáciu a na záver roka
výstup – vyhodnotenie – Z.: Anderová

V Banskej Bystrici, 20.09.2013

Vypracovala: Mgr. G.Anderová
M. Danišová
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