Milí rodiče, milé děti,
přátelé dětského centra Srdíčko!
Rok s rokem se sešel a my hledíme vstříc
novému rok 2022.
Přejeme vám, abyste jej prožili v radosti,
lásce a pokoji!
Pracovní tým DC
HLAVNÍ NAŠÍ METODOU PRÁCE JSOU HRYJSOU TO VĚDOMOSTNÍ HRY,
RUKODĚLNÉ HRY,
ZÁŽITKOVÉ AKTIVITY,

RODIČE SE PTAJÍ…. JAKÝMI ČINNOSTMI JSOU VYPLNĚNY HODINY V SRDÍČKU…. ?

V průběhu 4 hodinového cyklu volí pracovník takové
činnosti, které odpovídají zájmům děti a motivuje je
tak, aby byly rovnoměrně v měsíčním cyklu
zastoupeny.

V hlavních činnostech je zastoupen také veřejný
prostor / sokol, knihovna, DPS a další/

Hlavní akce dětí mimo DC
2x v měsíci.

21. ledna
zahájíme naší
„Zimní stezku“
Při poznávání zimního lesa se budeme
učit vciťování.
Pocítit vůni, naslouchat
a také poznáme svým dechem vzduch,
i když ho nevidíme.
Znaky zimní přírody
Hlavní akce dětí mimo DC 2x v měsíci.
určujeme formou hry
Na stezce bude také překvapení

Péče o zvířata
v lese a na
poli.

7. ledna
tvoření s Kamilkou
Odpovídá Ortmanová K.
„Pro toho, koho mám rád“

ZAHRAJEME SI BOWLING –
užijeme si hru dospělých,
při níž zažijeme spoustu legrace
Podle dohody
s panem Novákem
Odpovídá
Chvojková.

Máme rádi Žebrák.
Naše město náš domov - Jak se o
Žebrák náš domov.
něj lidé starají v zimě? To se
Projekt
všechno dovíme při našich
Co všechno o svém
vycházkách.
domově nevíme ?

Odpovídá Chvojková

Napínavá hra s hledáním
artefaktů.

Bezpečnost na silnici v zimě.
„V zdravém těle, zdravý duch“
A co chodníky, po kterých
Hry a činnosti na vycházkách
chodí lidí?
Odpovídá Žáková

Muzikoterapie?
To je pohyb, který léčí
Aniž o tom děti vědí.

Odpovídá Žáková

• Leden
Tak už je tu zase leden,
ten, co vládne sněhem, ledem.
Narazíme beranice,
navlékneme rukavice.
Vyrazíme směle ven
za ledem a za sněhem.
Mráz nás štípe do tváří,
oči se nám rozzáří.
Leden, ten je vlastně prima,
i když je nám hrozná zima.
Vrátíme se zmrzlí domů,
dáme čaj (a něco k tomu).
Odpovídá Chvojková

Čeká nás kreslení,
malování,
vystřihování, lepení
na téma
„Den v Srdíčku…“

Na co se vždy nejvíc těšíme? No
přece na oslavy narozenin našich
kamarádů!
Kamarádům připravíme dárečky,
hezky jim popřejeme. Něco
dobrého si dáme a zahrajeme
oblíbené kostky. Kdo pak asi
vyhraje?

Odpovídá Chvojková
a Žáková

Pracujeme s Waldorfskými metodami…
Metoda pozitivního myšlení - metoda prožitku
- metoda transformace - metoda ožívání metoda slyšení - metoda vidění - metoda
imaginace.

A co my, dospělí?
Respektujeme potřebu dítěte se
vyjádřit. Evokujeme vyjadřování
pocitů dítěte,

MINIPOVÍDKY
Madlenku bolí zub.
Vést děti k odvaze nebát se lékaře a zvláště zubaře.
Scénka s kornoutovými loutkami
Péťa nemá tatínka.
Vytvářet sebevědomí dětí, které v rodině postrádají
otce.
Terezka v nebezpečí.
Vést děti k opatrnosti nechat se svést autem cizím
člověkem.
Příběh dětí:
Jak se Terezka ztratila mamince.
Klíčová slova: neposlušnost , špatné
rozhodnutí, pokažená radost.

Poslední příběh v měsíci

Příběh dětí:
Tomášovo tajemství
Klíčová slova: podezření, pomoc
druhému , skromnost

Odpovídá Žáková

Pokračujeme ...
Tvoříme vlastní
pohádky…
Hra „Na nesmysly“…
Vyprávíme příběhy z
vlastního života …
Čteme příběhy z
obrázků …
Hrajeme si vlastní
divadlo..
Kalendář hádanek... Ve
hře „Hádej hádači“.
Odpovídá Chvojková

ŠIMON VYPRÁVÍ DĚTEM PŘÍBĚH
BP: Útěk Ježíšovy rodiny do Egypta
Klíčová slova – zlý čin, varování, správné rozhodnutí, záchrana
DP: Jak se Terezka ztratila mamince
Klíčová slova: neposlušnost, špatné rozhodnutí, pokažená
radost.

ŠIMON VYPRÁVÍ
BP: Ježíš se ztratil rodičům v Jeruzalémě...

Klíčová slova: strach, pomoc lidí, Ježíšův důvod...

Práce s programem a metodikou misijní katecheze.
Zpracovala Čeháková- realizátor Chvojková

