Výchovné štandardy

Príloha č.4

Spoločensko – vedná oblasť

Obsahový štandard
Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie
školského poriadku ŠKD
Prejavy úcty k rodičom, k ostatným ľuďom
Emócie, trpezlivosť, ako zvládnuť hnev,
pozitívne myslenie, ako pochopiť iných,
sebaúcta
Život so zdravotne postihnutým , čo je
predsudok, vzťah k handicapovaným deťom
Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie,
diskriminácia ,spolužitie bez násilia
Slovensko v Európe, vo svete, úspechy
slovenských športovcov, umelcov
Neformálna komunikácia ,slangové gestá,
vulgarizmy
Čo je konflikt, ako vzniká a ako mu predchádzať
Moja rodina, čo je domov
Deľba práce v rodine, problémy v rodine, moja
pomoc v rodine
Kultúra stolovania, správanie pri jedle
Čo je slušné a neslušné správanie
Deti bez dozoru, potulovanie, vyhľadávanie
nebezpečných situácií, koníčky, záľuby
Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami v
oddelení
Povolania ,prečo ľudia chodia do práce, čo je
nezamestnanosť, význam peňazí, hierarchia
hodnôt

Výkonový štandard
Spolurozhodovať o živote v skupine
Prejavovať úctu rodičom a starým ľuďom
Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia,
sebariadenia , sebamotivácie a empatie
Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so
zdravotným postihnutím
Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských
práv a slobôd
Prejavovať hrdosť k národným hodnotám a
tradíciám SR
Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy
správania
Samostatne a kriticky riešiť konflikty
Prejavovať úctu rodičom
Rozlišovať a porovnávať vzťahy v harmonickej
a rozvrátenej rodine
Ovládať pravidlá správneho stolovania
Vedieť poprosiť, poďakovať, ospravedlniť sa
Využívať zmysluplne voľný čas
Prejavovať ohľaduplnosť k opačnému pohlaviu,
chápať odlišnosti medzi chlapcami a dievčatami
Vážiť si každé povolanie

Pracovno – technická oblasť

Obsahový štandard
Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie
školského poriadku ŠKD, moje povinnosti
Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, v
šatni
Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií,
úcta ku každému povolaniu, čím chcem byť
Zodpovedná príprava na vyučovanie, pravidelné
plnenie úloh, presnosť pri práci
Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom hrdosť
na spoločný výsledok práce
Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné
postupy, manipulačné zručnosti
Poriadok v herni, sebaobslužné činnosti,
obliekanie, zaväzovanie šnúrok, prišívanie
gombíkov
Zhotovovanie darčekov, výzdoby a násteniek v
ŠKD

Výkonový štandard
Spolurozhodovať o živote v skupine
Pracovať v skupine
Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické
návyky
Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné
ciele
Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za
vykonanú prácu
Vedieť spolupracovať so skupinou
Rozvíjať základy manuálnych a technických
zručností
Získať základy zručností potrebných pre
praktický život
Získať základné zručnosti v tvorbe
jednoduchých projektov

Prírodovedno-enviromentálna oblasť

Obsahový štandard
Pozorovanie prírody v okolí obce ,pozorovanie
zmien v prírode, tematické vychádzky, šetrenie
vodou, energiami
Starostlivosť o izbové kvety, úprava okolia ŠKD,
zapojenie do zberu papiera, triedenie odpadu
Starostlivosť o zvieratá, vtáctvo, budovanie
kŕmidiel, poznávanie fauny našich lesov
Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie
práce s odpočinkom ,aktívny odpočinok,
pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu
Racionálna strava vplyv potravy na zdravie,
zodpovednosť za svoje zdravie

Výkonový štandard
Poznať základné princípy ochrany životného
prostredia
Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej činnosti na
tvorbe a ochrane životného prostredia
Prejavovať kladný vzťah k zvieratám
Uplatňovať základné princípy zdravého
životného štýlu
Rešpektovať zásady zdravej výživy

Esteticko-výchovná oblasť

Obsahový štandard
Kultúrne pamiatky v obce, ľudové tradície a
zvyky, história a dnešok obce
Hudba, výtvarné umenie, tanec
Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti
Zhotovovanie darčekov, prezentácia ukážok
vlastnej tvorby
Skrášľovanie oddelenia, úprava zovňajšku,
vhodné oblečenie
Karneval, vianočná besiedka
Tematická vychádzka, pozorovanie výzdoby v
obci, pozorovanie krás jesennej a zimnej
prírody

Výkonový štandard
Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v
blízkom okolí
Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu
Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti
Byť otvorený k tvorivej činnosti
Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej
estetickej úprave prostredia a svojej osoby
Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatiach
v oddelení
Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote

Telovýchovná oblasť

Obsahový štandard
Umývanie rúk, vetranie, starostlivosť o chrup
Prechádzky, telovýchovné chvíľky, cvičenie pri
hudbe ,kolektívne loptové hry
Vplyv fajčenia a alkoholu na zdravie, civilizačné
choroby
Športové disciplíny, športové súťaže
Kolektívne hry, súťaživé hry

Výkonový štandard
Ovládať základné hygienické návyky
Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom
Uvedomovať si škodlivosť fajčenia, alkoholu a
iných drog
Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti
Rozlišovať športové a nešportové správanie, byť
súčasťou tímu

