ROČNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2012/2013
ZÁŘÍ
Téma: VÍTÁME TĚ V ZAJÍČKU
Očekávané výstupy:
pomoc dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí
vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do RC
stanovení pravidel soužití ve třídě, seznámení dětí s režimem a životem v kolektivu
rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev
vést děti k navozování kontaktů mezi sebou navzájem
rozvíjet schopnost žít ve společnosti ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, přináležet ke společenství ve
třídě
umožnit dětem získat rutinní návyky v běžných denních činnostech a uvědomit si opakující se činnosti během
celého týdne
vyvořit dětem podnětné prostředí pro upevňování hygienických a stolovacích návyků
rozšířit slovní zásobu dětí v oblasti lidského těla a časových údajů

Podtémata:
1) RC Zajíček, Centra aktivit
2) Já a moje značka, zajíčkovská pravidla
3) Já a můj svět (rodina, kamarádi, školka)
4) Co děláme celý den (denní rutina doma a v Zajíčku)
ŘÍJEN
Téma: BAREVNÝ PODZIM
Očekávané výstupy:
podporovat dětská přátelství
rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii
rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti
osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách
kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou, jejími dary
podporovat zájem o kulturu a divadlo
Podtémata:
1) Příroda se mění (začínající podzim)
2) Co umí počasí na podzim
3) Na zahradě, na poli, v lese
4) Co dokáží živly - Země, Vzduch
5) Co dokáží živly - Oheň, Voda
LISTOPAD
Téma: JÁ A MOJE TĚLO
Očekávané výstupy:
osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
vytvářet zdravé životní návyky a postoje
rozvíjet tvořivost, tvořivé sebevyjádření, schopnost vyjádřit pocity, dojmy a zážitky
osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o sebe a okolí
Podtémata:
1) Moje tělo

2) Hygiena – základ zdraví
3) Co jím, co si oblékám
4) Oblékáme Zajíček do nového kabátku
PROSINEC
Téma: VÁNOČNÍ HVĚZDA
Očekávané výstupy:
rozvíjet užívání všech smyslů
rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické
osvojit si prostřednictvím praktických činností poznatky o lidových tradicích a zvycích vánočních svátků
rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vazby k rodině a svému okolí
osvojit si poznání, že je hezké dárky nejen přijímat, ale i dávat
Podtémata:
1) Navštíví nás Mikuláš
2) Příprava na vánoční posezení
3) Těšíme se na Vánoce – tradice Vánoc a lidové zvyky

LEDEN
Téma: ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA
Očekávané výstupy:
rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky
osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní
rozvíjet soustředěnost na činnosti a udržení pozornosti
posilovat zájem o zimní sporty, experimentovat se sněhem a ledem, hry na sněhu
poznávat rozmanitosti ročních období a jejich základní znaky
Podtémata:
1) Jaké byly vánoce, PF 2013
2) Jeden celý rok
3) Z pohádky do pohádky
4) Zvířata v zimním lese
5) Zimní sporty

ÚNOR
Téma: PROŽITKY A POCITY
Očekávané výstupy:
uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
učit se umění meditace, relaxace, prožití přítomného okamžiku, vnímání pocitů svých a atmosféry okolí
seznámení se s tradicí masopustu – karnevalu
skrze hru rolí rozvíjet schopnost empatie a sebevyjádření
rozvíjet motorickou a manuální zdatnost při výrově loutek a kulis
zažít osobně Jaké to je být v divadle - zprostředkovaný prožitek při návštěvě divadla
Podtémata:
1) Jak se cítím, když ...
2) Meditace, prožitek, můj vnitřní svět
3) Karneval a Masopust
4) Divadlo vážně i nevážně

BŘEZEN
Téma: JARO SE PROBOUZÍ
Očekávané výstupy:
pochopit pojem času, uvědomovat si změny související s časem v průběhu dne a roku
upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho
formách
poznávat proměny v přírodě na jaře
upevňovat vztahy ke svému okolí, k živým bytostem
získat povědomí o koloběhu přírody, pochopit proces života, jeho projevy
seznámení se s jarními rostlinami, domácími zvířaty a jejich mláďaty
Podtémata:
1) Čas a hodiny
2) Příroda se probouzí
3) Zvířata s mláďaty
4) Vítání jara

DUBEN
Téma: RADUJME SE!
Očekávané výstupy:
seznámení se s tradicí Velikonoc, se zvyky a původem
zažít zprostředkovaný prožitek z maličkostí a uvědomit si pocity doprovázející dobrou náladu
rozvíjet manuální a motorické dovednosti formou jednoduchého zahradničení
seznámit se s postupy pěstování a stádii vývojových stupňů rostlin
rozvíjet a podnítit představivost a vlastní vyjádření vnitřních stavů
prožití radosti z pohybu a zpěvu
Podtémata:
1) Velikonoce
2) Píseň a tanec
3) Malý zahradníček
4) Čarujeme

KVĚTEN
Téma: JÁ A MŮJ SVĚT
Očekávané výstupy:
rozvíjet jazykové dovednosti – výslovnost, přednes, recitace
poznat lépe sebe sama, své vlastnosti, znalosti, dovednosti a návyky
přijmout sebe sama a mít se rád
vytvářet citové vztahy k rodině, role členů rodiny
budovat estetický vztah k životu, připravit společné vystoupení nejen pro maminku
seznamování se světem dospělých x dětí, profesemi a řemesly
Podtémata:
1) Kdo jsem vlastně JÁ?
2) Moje maminka a tatínek
3) U nás doma
4) Zaměstnání a řemesla
5) Já ve "velkém světě"

ČERVEN
Téma: DĚTI A NAŠE ZEM
Očekávané výstupy:
ochraňovat osobní soukromí a své bezpečí
rozvíjet potřebu vzájemné pomoci a spolupráce v životě
osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti
rozvíjet sounáležitost s přírodou, planetou Zemí
osvojení jednoduchých poznatků o světě a životě
Podtémata:
1) Týden dětských oslav a radovánek
2) Příprava na zajíčkovskou rozlučku
3) Procházka po planeta Zemi
4) Těšíme se na prázdniny

POZNÁMKY A PŘIPOMÍNKY:

