Plán práce školní družiny na školní rok 2014/2015 2. oddělení
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

NAŠE DRUŽINA, NAŠE ŠKOLA
Vítáme prvňáčky, rozdělení dětí do jednotlivých oddělení
Seznamujeme se s prostorami školy, s řádem ŠD, s okolím školy, s bezpečností při hrách na hřišti
Učíme se, jak se máme chovat ve školní jídelně
Seznamovací hry s dětmi z 1. tříd, vytváření kamarádských vztahů s novými dětmi
Pravidla soužití v družině
Vzpomínáme na prázdniny
Vybíráme si kroužky pro letošní školní rok
Relaxujeme při spontánních hrách, chodíme do přírody
Hrajeme kolektivní pohybové hry venku i v tělocvičně
Vyprávíme si zážitky z pohádkového Jičína
Poznáváme jedlé a nejedlé houby (modelování z plastelíny)
LETÍ DRAK DO OBLAK
P obyt venku na čerstvém vzduchu
Celodružinová hra „ Cesta za pokladem“
Sběr přírodnin pro tvořivou činnost
Výroba papírových draků a dráčků
„Drakiáda“ – pouštíme draky na louce
Návštěva knihovny v rámci „ Týdnu knihoven“ na téma „Staň se knihovníkem“
Barvy podzimu – výtvarné ztvárnění
Sběr listů – výroba housenky, otisky listů, koláže
31.10. strašidelný Halloween – výroba dýní, netopýrů, pavouků
LOUČÍME SE S PODZIMEM
Pozorujeme měnící se přírodu
Povídáme si o podzimních pracích na zahrádce, o ptácích, kteří odlétají na zimu do teplých krajin,
o tom, jak se zvířátka ve volné přírodě připravují na zimu
Svátek sv. Martina 11. 11. – seznámení se s legendou o sv. Martinovi, se svatomartinskými
pranostikami
Dodržování pravidel správného stolování – procvičujeme denně v jídelně
Soutěžíme ve skládání puzzlí
„ Štrůdlování“ – společně si upečeme jablečný závin
Výroba celodružinového adventního kalendáře
PŘICHÁZEJÍ VÁNOCE
Začátek Adventu – koledy, vánoční zvyky a symboly
Čertovská diskotéka
Pečení a zdobení vánočních perníčků
Vánoční strom pro ježíška plný přání od dětí
Výroba vánočních přáníček, svícínků
Seznámení se s prosincovými pranostikami
Vánoční posezení u adventního věnce s cukrovím a koledou – povídáme si o tom, na co se těšíme
o letošních vánocích
MRAZIVÝ MĚSÍC
Povídáme si, jak jsme se měli o vánočních svátcích, co si přejeme v novém roce
Svátek „ Tří králů“ - čtení biblického příběhu
Vycházky do zimní přírody – zjišťujeme stopy ve sněhu
Vaříme si léčivý čaj v mrazivém období, který nás zahřeje
Stavíme sněhuláky – soutěžíme o nejhezčího sněhuláka
Nosíme potravu ptáčkům do krmítka, do parku nosíme krmení ostatním zvířátkům
Chodíme bobovat a bruslit
UTUŽUJEME SI ZDRAVÍ
Povídáme si o tom, jak bychom se měli správně oblékat v mrazivém počasí
Důležité vitamíny v zimních měsících, které potřebuje naše tělo

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

Čteme pohádkové příběhy, hádáme hádanky, brousíme si jazýček na jazykolamech
Svátek sv. Valentýna – vysvětlujeme si význam tohoto svátku, vyrábíme srdíčka pro své nejbližší
Stavíme sněhové příbytky a hrady
Sportujeme v tělocvičně – volný pohyb, honičky, překážkové dráhy, využití nářadí a náčiní
Připravujeme se na karneval – výroba masek
KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD
Měsíc knihy – návštěva knihovny, beseda s paní knihovnicí
Výroba originální záložky do knihy
Dětský karneval – odpoledne plné zábavy, hudby a soutěží
Výroba jarních motivů – výzdoba prostor školy a městského úřadu
Společenské a zábavné hry ve třídě
Loučíme se s paní zimou – vynášení Morany
ČARUJEME
Dopravní výchova – poznáváme značky v blízkosti školy, učíme se správně přecházet vozovku,
povídáme si o bezpečném vybavení při sportování ( jízda na kole, bruslích, lyžích apod.)
Zahradničíme – vyséváme semínka do květináčů, pečujeme o květiny ve školní družině
Učíme se správně třídit odpady formou zábavných her
Povídáme si o velikonočních zvycích, zdobíme kraslice, vyrábíme závěsné velikonoční věnce,
učíme se velikonoční koledy
Čarodějnický den – výroba čarodějnice, tvoříme recept na čarodějnický kouzelný lektvar
VOŇAVÝ MĚSÍC LÁSKY
Malujeme na téma „ Moje rodina“
Den matek – navlékáme pro maminku náhrdelník
Pohybové hry na hřišti – petangue, kuličky, skákací panák, skupinové skákání přes švihadlo atd.
„ Můj nejoblíbenější domácí mazlíček“ – výstavka fotografií, povídáme si o svých mazlíčcích, co
pro nás znamenají
Pozorujeme stromy, které začínají kvést a ptactvo, které začíná hnízdit
HRAJEME SI PRO RADOST
Svátek dětí – malujeme na chodník, soutěžíme, sportujeme
Vyhodnocení celodružinové soutěže
Připravujeme se na prázdniny – povídáme si, kam se těšíme
Poznáváme nejznámější hrady a zámky – používáme mapu ČR
Úklid stavebnic a her ve školní družině
Návštěva cukrárny – rozloučení se se školním rokem

