Plán práce školní družiny 2020/2021
CELOROČNĚ
Tematické vycházky do přírody
Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při
práci
Seznamování se základy 1. pomoci
Stolování a společenské chování
Ochrana životního prostředí
Výtvarné a pracovní činnosti
Pravidelné návštěvy školní knihovny
Četba knih- na pokračování při odpočinkových činnostech
Práce s časopisem
Hry k procvičování učiva, komunikační hry, hry na rozvoj
fantazie a představivosti,
pohybové hry, společenské hry
Zlepšování tělesné zdatnosti- využití okolí školy, školního
hřiště, tělocvičny
Rozvíjení dovedností v počítačové učebně
Akce společné pro obě oddělení ŠD

Tematický plán školní družiny 2020/2021
Škola plná radosti a zábavy
Jsme jedna rodina, ať žije školní družina
ZÁŘÍ kamarádství a poznání
Seznámení se školním řádem a řádem ŠD- bezpečnost
Provoz školní jídelny- hygiena, stolování
Orientace ve škole- kreslíme plánek školy
Úklid místa a hraček
Seznamovací hry- poznávání podle hlasu, hmatu
Vzpomínka na prázdniny- kreslíme, vyprávíme
Pohyb a pobyt venku
Den české státnosti 28.9.- seznámení s historií, sv. Václav

ŘÍJEN užíváme si podzimních barev
Pozorujeme proměny přírody
Seznámení se z rozmanitostí a barevností podzimní přírody
Poznáváme plody podzimní přírody
Podzim v zahradě- modelujeme ovoce a zeleninu, poznáváme podle chuti, hmatu a vůně
Tiskátka z brambor, korku, jablek
Vycházka do lesa, stavba domečků z přírodnin
Výroba draků- skupinová práce
Příprava na Haloween

LISTOPAD
Sběr kaštanů, žaludů a šípků- vyrábíme zvířátka a korále
Otisky listů, koláže, tvoření s přírodninami
Výroba krmítek pro zvířátka na zimu
Pranostiky, podzimní počasí
Povídáme si- Jak se zvířátka připravují na zimu

PROSINEC Vánoční čas plný překvapení
Advent a Vánoce- tradice, význam, zvyky, „jak to chodí jinde ve světě“
Výzdoba třídy- výroba ozdob, vystřihujeme sněhové vločky
Čert a Mikuláš – nadílka
Ježíškova pošta- dopis Ježíškovi
Zpěv koled
Zdobení medových perníčků
Vánoční tvoření s rodiči s posezením u cukroví a čaje
Strom pro zvířátka- výroba jedlých ozdob pro zvířata

LEDEN
Vzpomínáme na Vánoce- nejhezčí vánoční dárek a zážitek
Zimní sporty- poznávání jednotlivých sportů a vybavení
Stopy zvěře a ptáků ve sněhu
Sněhuláci z papíru, vaty
Nový rok- výroba kalendáře
Hry na sněhu, koulovaná
Žijeme zdravě- zdravý životní styl
Malujeme zimní krajinu

ÚNOR I když máme velké mrazy, chráníme se před úrazy
Masopustní karneval- povídáme si o tradicích a původu masopustu
Výroba masek
Sv. Valentýn- Výroba přání
Části lidského těla a naše zdraví
Zásady první pomoci- kvíz
Lidé s různým postižením- učíme se toleranci a pochopení

BŘEZEN
Měsíc knihy- práce s knihou, čteme si úryvky z oblíbených knih
„Můj hrdina ilustrace“
Básničky s jarní tématikou, pranostiky o jaru
Jarní výzdoba družiny
Vyprávíme o domácích mazlíčcích a mláďatech
Pozorujeme probouzení přírody, hledání jarních květin
Malujeme jarní květiny- tvoříme z papíru
Vyrábění dárečků k zápisu do prvního ročníku

DUBEN
Seznamujeme se s tradicemi Velikonoc
Zdobíme vajíčka, učíme se Velikonoční koledy
Den země - povídáme si o ekologii, chráníme přírodu, učíme se třídit odpad, „co znamená slovo
recyklace“
Pozorujeme jarní práce na zahradě i na poli
Čarodějnice- vyprávění, výtvarné zpracování

KVĚTEN
sportovní olympiáda
Malujeme na chodník
Den matek- výroba přáníčka
Učíme se básničku pro maminku
Mezinárodní den rodiny- tradice, zvyky, výročí, upevňování vztahů
Vyrábíme rozkvetlé stromy, květiny, skládání z papíru

ČERVEN - Měli jsme se všichni rádi, zůstaneme kamarádi
Den dětí- hry pro děti, soutěže, odměny

Posilujeme tělesnou zdatnost- sportovní hry venku
Bezpečnost o prázdninách ( na kole, u vody….)
Důležitá telefonní čísla
Poučení o bezpečnosti před každou činností
Pravidelný pobyt venku ( sportovní, turistická a přírodovědná činnost, dopravní výchova)
„Zazvonil zvonec, školy je konec“- co se nám povedlo i nepovedlo ve školní družině.

