Plán výchovy a péče
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Statutární orgán: Petra Brančová
Den započetí poskytování služby péče o dítě: 1. 3. 2020
Projekt je finančně podpořen EU.
Projekt zajistí provoz Dětské skupiny Malý princ, a tím umožní rodičům sladit svůj profesní a rodinný
život.
Službu péče o dítě v dětské skupině poskytujeme s částečnou úhradou nákladů.
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Dětská skupina Malý princ je určena pro celodenní péči o děti ve věku 1,5 do 6 let ve věkově a genderově heterogenní skupině. Plán výchovy a péče je tak přizpůsoben věkovým rozdílům dětí. Dětská
skupina Malý princ se zaměřuje na výchovu ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu a v rámci
harmonického duševního a tělesného rozvoje dítěte realizuje aktivity vedoucí k tomuto cíli. Každé
dítě je svébytnou osobností již od narození, a proto v Dětské skupině Malý princ přispíváme k jeho
rané sekundární socializaci vytvořením příznivého klimatu, k němuž nezbytně patří také bezpečné
podnětné prostředí a radostná atmosféra. Pro vytvoření příznivého klimatu je také velmi důležitá
komunikace a spolupráce s rodiči.
Plán výchovy a péče o dítě je zaměřen na optimální formování osobnosti dítěte, a to s ohledem na individuální potřeby a zvláštnosti každého dítěte. V každodenní činnosti je výchova a péče zaměřena na
rozvoj každého dítěte v těchto základních oblastech: biologické, psychologické, interpersonální,
sociálně-kulturní, a environmentální.
Pro činnost dětí jsou voleny metody a formy, které odpovídají jejich věku a možnostem. Jde především o
metody založené na prožitku, spolupráci a objevování. Jde o koncept činnostního a badatelského učení,
který podporuje přirozenou dětskou zvídavost, spontaneitu a aktivitu.
Dítě se rozvíjí prostřednictvím výchovy rozumové, etické, pohybové, estetické, dramatické, hudební
a environmentální.

Prosím, nakresli mi beránka…
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1. Rozumová výchova – pečující osoby se zaměřují na rozvíjení poznávacích schopností dítěte,
připravují podnětné prostředí pro jeho rozumový rozvoj, seznamují dítě s předměty v jeho
nejbližším prostředí a umožňují rozvoj poznání pozorováním okolí a rozmanitou činností,
podporují rozvoj řeči prostřednictvím básniček, říkadel, písniček a pohádek.
Zaměřují se na rozvoj fantazie a pracují s dětskými představami
2. Etická výchova – je zaměřena na rozvoj základních sociálních
dovedností, mezi něž patří umět pozdravit, představit se,
používat slůvka děkuji a prosím, oslovit kamarády a pečující
osoby. Dítě je vedeno k respektu a empatii k dětem i dospělým,
pečující osoby se zaměřují na rozvoj prosociálního chování
a vedu děti k vnímání správných hodnot.
3. Pohybová výchova – pečující osoby dbají na všestranný rozvoj
pohybového aparátu dítěte a podporu jeho fyzické zdatnosti.
Důraz se klade na psychomotorická cvičení, správné držení těla
a správné dýchání. Cvičení jsou zaměřena také na rozvoj jemné
i hrubé motoriky dítěte.
4. Estetická výchova – prostřednictvím rozmanitých výtvarných
a rukodělných činností se u dítěte rozvíjí manuální zručnost.
Rozvíjena je také schopnost vnímání krásy uměleckého díla.
5. Dramatická a hudební výchova – u dítěte jsou rozvíjeny
muzikální schopnosti prostřednictvím zpěvu, hry na jednoduché
hudební nástroje a pohybového vyjádření hudby. Dítě se učí
tematicky zaměřené písničky, jednoduché tanečky a dramatické
scénky.
6. Environmentální výchova – pečující osoby vedou dítě ke
vnímání přírody jako hodnoty, a k ochraně a péči o životní prostředí. Vysvětlují dítěti zásady správného
chování v přírodě a vedou dítě k úctě ke všemu živému.
Dítě se také seznamuje s domácí ekologií, možnostmi
recyklace, v souladu se zásadami udržitelného rozvoje je
vedeno ke správnému nakládání s přírodními zdroji
(šetření vodou, energiemi). Ve všech výchovných ohledech respektujeme 17 cílů udržitelného rozvoje přijatých OSN.
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ROČNÍ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE DS MALÝ PRINC
Září: Malý princ a Babí léto
Pohybové aktivity a hry v přírodě, výtvarné aktivity (malba, modelování) spojené s obdobím sklizně
ovoce – jablka, švestky, hrušky – a zeleniny – brambory, zelí, kapusta, slavnosti vinobraní, postavičky
a zvířátka z kaštanů. Podzimní rovnodennost – léto se loučí, nastává podzim. Pro větší děti – svátek
sv. Václava.
Říjen: Malý princ a draci
Každodenní vycházky, pokud počasí dovolí, pohybové aktivity se přesouvají do
tělocvičny – psychomotorická cvičení, pohybová koordinace, základy rytmiky
a tance, čerpáme z lidových písniček
Kouzlo podzimního lesa – výlet do okolí Brna (Soběšice, Kohoutovice, Bystrc)
s pouštěním draků. Halloween – výtvarné aktivity s přírodním materiálem,
kostýmy. Pro větší děti – státní svátek – vznik samostatného Československa, lidé a kultura na Slovensku.
Listopad: Malý princ a hvězdy
Legenda o sv. Martinovi, cesta za bílým koněm, co je to posvícení? Příroda se chystá na zimu, která
zvířátka se ukládají k zimnímu spánku? Pohádka o třech medvědech. Návštěva Planetária. Nastává
adventní čas.
Prosinec: Malý princ a Vánoce
Mikulášská besídka spojená s nadílkou, svátek Barbory a Lucie a lidové pranostiky. Zimní slunovrat,
vánoční zvyky a tradice, výroba vánočních ozdob a dekorací, koledy. Vánoční pohádka, narození
Ježíška. Pohybové aktivity dle počasí – venku – sáňkování, zimní radovánky, v tělocvičně – pohybová
výchova, psychomotorika.
Leden: Malý princ a tři králové
Povánoční čas a svátek tří králů. Vycházky do zimní přírody – co se děje u krmítka, výroba závěsného
krmítka, výtvarné aktivity s využitím suchých plodů. Nabídka lyžařského zájezdu pro rodiče a děti.
Návštěva solné jeskyně, divadelního představení.
Únor: Malý princ a sněhuláci
Lidové zvyky v masopustním období – maškary, karneval, rytmická cvičení a taneční hry. Výroba
jednoduché masky a hudebního nástroje. Den se prodlužuje, ale stále je zima. Jak se bránit
nachlazení – otužování, pro starší děti – základy zdravého životního stylu (zdravá strava, pohyb,
hygiena).
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Březen: Malý princ a beránci
Nastává čas jarního tání, příroda se probouzí, povídání o mláďatech, jarní písničky a básničky.
Velikonoce – výroba dekorací, kraslic, barvení vajíček přírodními barvivy, pletení pomlázek. Otvírání
studánek – výlet do jarní přírody.

Duben: Malý princ a Země
Návštěva CEV Jezírko v Soběšicích. Pravidla domácí ekologie pro starší
děti. Malování jara, aprílové počasí. Pohybové aktivity venku – běhání a
míčové hry. Dopravní hřiště – zásady bezpečné jízdy na kole, koloběžce,
odrážedle.
Květen: Malý princ a měsíc lásky
Mám rád/a svoji maminku – výroba dárečků ke Dni matek, moje rodina. Jaká je moje maminka, co se
mi na ní líbí, jak jí pomáhám. Básničky a písničky o mamince (pro starší děti – básně J. Seiferta).
Nabídka kurzu plavání pro rodiče a děti. Návštěva ZOO.
Červen: Malý princ a děti
Den dětí – výlet na Brněnskou přehradu a plavba parníkem. Den plný her a překvapení. Já a moji
kamarádi – nejsem na světě sám – výchova k přátelství a toleranci, citlivosti a ohleduplnosti k
ostatním lidem, zodpovědnosti. Kam pojedeme na prázdniny a čím? Dopravní prostředky, jak se v
nich chovat. Začíná léto – letní slunovrat.
Červenec, srpen: Malý princ na slunci a u vody
Jak si užijeme léto? Výlety, koupání, sportování, hry a dobrodružné
výpravy za poznáním. Tematické týdny podle aktuálních možností a nabídky (piráti, námořníci, Mauglí, Človíček, indiáni, cesta kolem světa).
Plán výchovy a péče o dítě v Dětské skupině Malý princ je přílohou Smlouvy o poskytování služby péče
o dítě uzavřené se zákonnými zástupci dítěte, je vyvěšen v prostorech Dětské skupiny Malý princ a je
zveřejněn na www stránkách.
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