Plán práce školní družiny na školní rok 2015/2016
1.oddělení
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

Babí léto
Sklizeň na zahradách, polích a sadech (pozorování, malování)
Sběr hub a plodů (kreslení, modelování)
Houfování ptactva (sledování, hry)
Podzimní tvoření
Pohybové hry v přírodě
Společné zpívání
Příroda voní podzimem
Podzimní úroda (malování, ochutnávání, výstavka)
Sběr přírodnin (sušení, lisování, kreslení)
Všímání si zvířat a rostlin (poznávání, malování, modelování)
Podzimní květiny (kresba, vazba)
Vycházky k řece, rybníku, remízkám (sledování dění)
Podzimní sportování
Měsíc plný proměn
Stromy a keře kolem nás (tvoření z pestrých listů stromů, poznávání)
Hejna ptáků (pojmenovávání, malování)
Návštěva rybářství – ryby (povídání, hry na téma)
Předvánoční recitace
Sportování, závodění
Výroba čertů, Mikuláše a anděla
Měsíc dlouhých nocí
Krmítko (výroba, malba, krmení ptáků)
Lesní zvěř (kreslení, krmení)
Černé hodinky (vyprávění zážitků z lesa při slabém osvětlení)
Vánoční tvoření
Hra na flétnu a zpěv vánočních koled
Měsíc sněhu a ledu
Živočichové v zimě (zimní klid a zimní spánek)
Myslivost a ochrana přírody (beseda, četba, dramatizace)
Zimní sportování a soutěžení
Přírodovědné soutěže
Posezení s pohádkou a písničkou (návštěva knihovny)
Měsíc návratu prvních ptačích druhů
Bizarní a černobílá zvířata (zajímavosti o nich, modelování, četba
z encyklopedií)
Setí semínek, péče o ně, pozorování, kresba
Zimní písničky (hra na flétnu, zpěv, tanec)
Společná četba
Vystoupení s pásmem písní a básní
Měsíc podbělu a prvních létajících drahokamů - motýlů
Malování motýlů a shromažďování informací o nich

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

Plakát s herbářskými prvky (tvorba)
Přesazování pokojových květin
Zvířata v ZOO (vystřihování, poznávání, dramatizace, zjišťování v encyklopedii)
Tvoření jarních a velikonočních dekorací
Měsíc příletu mnoha ptačích druhů
Zvířecí stavby (hledání v terénu, kresba)
Léčivé a jedovaté rostliny (sběr, kresba)
Účast na soutěži ve hře na flétnu
Výroba a malba čarodějnic
Pohybové a závodivé hry v přírodě
Květy nás zaplaví barvami i vůní
Pozorování hnízdění ptáků
Domácí mazlíčci (ukázka, kresba, modelování)
Jarní klání (hry, soutěže)
Společné kuchtění (práce s těstem)
Zpěv známých písní, taneční hry a soutěže
Měsíc prvních jahod a třešní
Pozorování hmyzu v přírodě (poznávání)
Mláďata pernatá i srstnatá (znalosti o nich malba, modelování)
Příběhy zvířátek (vymýšlení, četba)
Dětský den (hry a soutěže v přírodě
Vystoupení dětí na závěr šk. roku

