Plán krúžkovej činnosti
Krúžok mladých hasičov:

„DRÁČIK“

Šk.rok : 2011/2012
V našej MŠ pracuje niekoľko krúžkov pre deti. Jedným z najúspešnejších je hliadka
mladých záchranárov „ČERVENÁČIK“, v ktorom deti získavajú nielen vedomosti ale
zúčastňujú sa aj rôznych akcií SČK, spolupracujú s transfúznou stanicou a pomáhajú hlavne
detskému onkologickému oddeleniu.Tohto roku ponúkame deťom nový krúžok mladých
hasičov „ DRÁČIK“, ktorý by úzko spolupracoval s „ ČERVENÁČIKOM“, ktorý je tak úspešný
a má už niekoľkoročnú tradíciu. Nakoľko MŠ pracuje s projektom „Evička nám ochorela“,
„Adamko-hravo zdravo“, „Práva dieťaťa“ a „ Škola podporujúca zdravý životný štýl“, mladí
hasiči budú hravou formou plniť niektoré úlohy spomínaných projektov. Chceme deti
oboznámiť s náplňou práce hasičského zboru, s jej spoločenským významom a dôležitosťou.
Navštívime spoločne hasičskú stanicu, deti spoznajú reálnych hasičov. Oboznámia sa s ich
pracovnou technikou a pomôckami, s niektorými z nich sa naučia zaobchádzať, čím získajú
množstvo vedomostí a skúsenosti. Precvičia si obratnosť, šikovnosť, naučia sa zdolávať
prekážky.U deti sa tento krúžok stretol s veľkou odozvou, pretože hasič je v detských očkách
veľký hrdina. Je pre nich vzorom, super chlapom, ktorý sa nebojí nebezpečenstva a zdolá
každú prekážku. Motiváciou pre nich bolo aj využitie multimediálnej výchovy – sledovanie
DVD s hasičskou tematikou –napr. Príhody dráčika Soptíka. Jeho snom je hasiť oheň.
Najznámejšia je jeho veta: „ A predsa budem hasičom“.
Veríme, že náš nový krúžok prinesie deťom množstvo poznatkov, ukáže deťom ťažkú
a obetavú prácu našich hasičov, ktorí si zaslúžia úctu a uznanie a zároveň im prinesie
množstvo radosti z tvorivej hry.

Plán činnosti krúžku – Mladý hasič „Dráčik“
Cieľ krúžku: Hravou formou oboznámiť deti s ľudskou prácou a zároveň ju primeraným
spôsobom napodobniť, poznať jej význam a spoločenskú dôležitosť, uvedomiť si možné
nebezpečenstvo a vedieť, ako mu predchádzať. Zvýšiť úroveň poznatkov a praktických
zručností a tiež zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám, vedieť
spolupracovať v kolektíve a rešpektovať ostatných.
Čas konania krúžku: pondelok 13.00 – 14.00
Miesto konania krúžku: V.trieda, školský dvor
Vedie učiteľka: Weissová, Mižáková
Vekové zloženie detí: 5 – 6 ročné
Počet detí v krúžku: 8 stálych členov, 2 náhradníci
Materiálno-technické zabezpečenie: Pomôcky MŠ, odborná a detská literatúra,
hasičské oblečenie a pomôcky /detské hasičské prístroje, hadice.../

