Dlouhé vrchy 266/5, Brno - Útěchov 664 00

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DS
Název: Dětská skupina Šmoulka
Adresa: Dlouhé vrchy 266/5, Brno – Útěchov, 644 00
Telefon: 723 056 226
E-mail: tereza.kripska@smoulka.cz
Web: www.smoulka.cz
Zřizovatel: Šmoulka, z.s.
Dlouhé vrchy 264/7, Brno – Útěchov, 644 00
IČ: 01773852
Bankovní účet: 115 – 3976560257/0100
Kapacita: 12 dětÍ
Provoz: pondělí-čtvrtek 7:15 -18:00, pátek 7:15-16:30, v jiných hodinách, o víkendech a státem
uznaných svátcích dle předchozí dohody
Odpovědná osoba: Tereza Křipská
Datum zápisu do evidence dětských skupin: 28.12.2017
Den započetí poskytování péče o dítě v dětské skupině: 2. 1. 2018
Služba péče o dítě je poskytována s částečnou úhradou nákladů na provoz dětské skupiny

CHARAKTERISTIKA DS
Dětská skupina Šmoulka zajišťuje hlídání dětí ve věku od jednoho do pěti let. Prostory naší skupiny
splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní požadavky 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.
Naše dětská skupina se nachází v rodinném domě se zahradou a dětským hřištěm. Pro děti je
k dispozici pískoviště, houpačka a prolézačka se skluzavkou. Dětská skupina je v těsné blízkosti lesa,
proto trávíme s dětmi spoustu času v přírodě.
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PODMÍNKY PRO VÝCHOVU A PÉČI
Během pobytu dostávají děti poznatky ze všech povinných interakčních oblastí:
1) Dítě a jeho tělo – oblast biologická
2) Dítě a jeho psychika – oblast psychologická
3) Dítě a ten druhý – oblast interpersonální
4) Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní
5) Dítě a svět – oblast environmentální
Hlavním cílem dětské skupiny Šmoulka je předávat dětem dovednosti, které jim nenásilnou, hravou
formou pomáhají rozvíjet svou fantazii, tvořivost, vnímání, poznávat různé materiály, svět kolem nás,
nové kamarády a vést je k samostatnosti.
K dětem přistupujeme s respektem. Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti a
vytváření harmonického a laskavého prostředí. Pomáháme v navazování nových kamarádských
vztahů.
U dětí rozvíjíme celou jeho osobnost, poskytujeme mu základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu. U
dětí dbáme na rozvoj jazykových a komunikativních schopností a dovedností. Děti se učí nové
básničky a písničky, doplněné pohybovými aktivitami, čímž pomáháme rozvíjet schopnosti hrubé i
jemné motoriky, rozvíjíme pozornost a paměť. Dále se zaměřujeme na rozvoj poznávacích a volních
vlastností, smyslového vnímání a vytváření pozitivního vztahu k přírodě a společnosti.
Učíme děti základním hygienickým činnostem (umývání rukou), základní sebeobsluze (zavazování
tkaniček, stolování), starání se o své okolí (úklid hraček, péče o zvířátka v minizoo).
Abychom se o děti mohli dobře postarat, úzce spolupracujeme s rodiči. Velmi nám naši práci
usnadníte, pokud nás budete informovat o všech změnách, které u dítěte (případně v rodině)
nastanou či nastaly. Aby Vám mohlo Vaše dítě ukázat, v jakém prostředí tráví svůj čas, budeme
během roku pořádat aktivity společně pro rodiče a děti (Mikuláš, besídky, Den dětí).
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Šmoula po celý rok
ŠMOULÍCI A PODZIM
Září: ,,Šmoulové a jeho kamarádi‘‘
•
•
•

Šmoula ve školce
Šmoula se představuje
Kde bydlí šmoula?

Říjen: „Šmoula a podzimní čas“
,,Šmoula hasičem a policistou‘‘
•
•
•
•

Podzimní kouzlení se šmoulou (plody podzimu)
Šmoulík v lese
Šmoula malířem (barvy a znaky podzimu)
Šmoula hasičem a policistou

-

Výlet do solné jeskyně
Návštěva dobrovolných hasičů v Útěchově
Návštěva mětské policie u nás ve Šmoulce

Listopad: „Šmoula stůně“
•
•
•
•

Šmoula v tělocvičně
Šmoula a lidské tělo
Já vidím, slyším, cítím (smysly)
Šmoula a hallowen

-

Dílničky s rodiči a lampionový průvod
Výlet do solné jeskyně

3

Dlouhé vrchy 266/5, Brno - Útěchov 664 00

ŠMOULA A ZIMA
Prosinec: „Se Šmoulou od Mikuláše ke Třem králům“
•
•
•

Jak šmoula potkal čerta
Šmoula a vánoční nálada
Šmoula k a tradice

-

Mikuláš ve Šmoulce
Vánoční besídka a stromeček s dárky

Leden: „Šmoula v zimě“
•
•
•
•

–

Šmoula a Tři králové
Co nosí šmoula v zimě-zimní oblečení
Šmoula staví sněhuláka
Šmoula a dlouhé zimní večery (pohádky)
výlet do knihovny

Únor: „Šmoula na karnevale“
•
•
•
•

Šmoula a zimní sporty
Jak šmoula vyzrál na nemoc
Zvířátka v zimě
Šmoulové jdou na karneval

– výlet do knihovny
-

karneval

ŠMOULA A JARO
Březen: „Šmoula budí jaro“
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•
•
•

Šmoula v říši hmyzu
Šmoula rád čte, šmoula jde do divadla
Šmoula zahradníkem

-

Náštěva divadla Radost
Návštěva zahradnictví a sázení rostlin na naší zahrádce

Duben: „Šmoula a zvířátka“
•
•
•
•

Šmoula na statku
Šmoula v ZOO
Lesní zvířátka
Šmoulové jdou koledovat

-

Výlet na Panskou líchu – seznámení s koňmi a návštěva stájí
Jízda na poníkovi

Květen: „Šmoulovo překvapení pro maminku“
•
•
•

Moje rodina
Moje maminka
Šmoula a svět kolem nás (profese)

-

Besídka ke dni matek

ŠMOULA A LÉTO
Červen: „Šmoulu volají prázdniny“
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•
•
•

Šmoula a celý rok, Den dětí
Šmoula u vody (znaky léta)
Šmoulí toulavé boty (výlety, jiné kraje, hrady a zámky)

-

Pochod pohádkovým lesem a společné opékání špekáčků
Výlet do Vranovského kostela

Červenec: ,,šmoula na prázdninách‘‘
•
•

Šmoula jede na prázdniny
Šmoula a jeho bezpečnost

-

Výlet do Planetária
Výlet do ZOO Brno

Srpen: ,,Šmoula u vody
•
•
•

Šmoula se rád koupe
Šmoula se loučí
Šmoula se těší na nové kamarády

-

Výlet a koupání v bazénu
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