Plán výchovy a péče Dětské skupiny Květoslávek
Dětská skupina Květoslávek, Pasteurova 66/13, Vojenská nemocnice Olomouc

Dětská skupina (DS) Květoslávek zajišťuje hlídání dětí předškolního věku od dvou do šesti let.
Uvedené prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostnípožadavky
vyplývající ze zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v
platném znění, a vyhlášky č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
dětské skupiny, v platném znění.
Hlavním cílem DS Květoslávek je předávat dětem dovednosti, které jim nenásilnou hravou
formou pomáhají rozvíjet svou fantazii, tvořivost, vnímat barvy, tvary, poznávat různé
materiály, svět kolem nás, nové kamarády a vést je k samostatnosti. Pomáháme v
navazování nových kamarádských vztahů a začlenění méně adaptabilních dětí do kolektivu.
Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti a vytváření harmonického a
laskavého prostředí. Samozřejmostí je láskyplné uspokojování všech potřeb dětí, poskytovat
dětem pocity bezpečí a jistoty.
U dětí rozvíjíme celou jeho osobnost, poskytujeme mu základ pro zdravé sebevědomí a
sebejistotu, být samo sebou a zároveň se přizpůsobovat životu ve společnosti.
Dbáme na rozvoj jazykových a komunikativních schopností a dovedností.
Dětem napomáháme zvyšovat jejich představivost, slovní zásobu, schopnosti myslet v širších
souvislostech a rovněž rozvíjet schopnosti lépe formulovat své myšlenky. Děti se učí

nové básničky a písničky, doplněné pohybovými aktivitami.
Pomáháme rozvíjet schopnosti jemné i hrubé motoriky, posilujeme
koncentracipozornosti, paměti a další kreativní činnosti, které jsou
přizpůsobeny věku, zájmu a individuálním potřebám každého dítěte.

Aktivity v Dětské skupině Květoslávek:
Výtvarné tvoření – malování vodovými, temperovými barvami, kreslení pastelkami U(dbáme
na správné držení štětce, pastelky), práce s dalšími materiály (jemná motorika).
Hudební aktivity – společný zpěv, učení se nových písniček, vnímání melodie, rytmu.
Pohybové aktivity – cvičení (hrubá motorika‐rovnováha, pružnost, obratnost, postřeh).
Ekologické aktivity – zaměřují se na úctu k přírodě, poznávání zvířat v okolí a svého životního
prostředí. Děti si vypěstují vlastní zeleninu a tím se seznámí
s celým procesem od semínka po plod, tvoří z recyklovatelných materiálů, v dětské skupině
budeme chovat i zvířátka – domácí mazlíčky.
Hrátky s knížkou – vyprávění pohádek, příběhů, básniček, práce s knížkou k danému tématu
(rozvoj řeči, myšlení - pojem nahoře-dole, vpředu, vzadu, malý - velký apod.)
Hrátky se zvířátky – pozorování a starostlivost o domácí mazlíčky v DS, pozorování života
zvířátek, manipulace se zvířátky, výměna podestýlek, krmení živých tvorů.
Volná hra.

Obsah výchovné činnosti v DS Květoslávek:







Život v ročních obdobích
Lidské tělo
Svět kolem nás
Příroda – zvířata a rostliny
Lidské činnosti
Cestování světem

Týdenní program v DS Květoslávek:






Pondělí: výtvarné činnosti a komunitní kruh
Úterý: tvořivé činnosti
Středa: dětská joga a dramatická výchova
Čtvrtek: pohybové činnosti
Pátek: hudební činnosti a Vařeníčko

Plán výchovy a péče DS Květoslávek na školní rok 2017/2018:
ZÁŘÍ: Školka začíná, pojďme se seznámit, děti!
ŘÍJEN: Barevný podzim
LISTOPAD: Podzimní počasí, moje tělo
PROSINEC: Mikuláš a Ježíšek
LEDEN: My tři králové jdeme k vám, Pohádky
ÚNOR: Eskymáci, Povolání, Masopust, Karneval
BŘEZEN: Příroda se probouzí, Velikonoční zvyky a tradice
DUBEN: Co je to knížka, Den Země
KVĚTEN: Kdy je maminka nejkrásnější, Naše krásná planeta – zvířátka u nás i
ve světě
ČERVEN: Den dětí, Děti celého světa
ČERVENEC, SRPEN: Ryby a voda, Barvy duhy, Les

Vypracovala: Božena Zemanová

