Plán práce školní družiny na školní rok 2017/2018
1.oddělení
ZÁŘÍ

Kamarádi kolem nás
Seznamovací hry, navázání přátelských vztahů, kamarádské chování
Pravidla společného soužití, řád a poučení o bezpečném chování při aktivitách
Pátráme, co skrývají chodby, učebny, kdo v naší škole pracuje
Upevňování hygienických návyků, zásad stolování, udržování pořádku
Poznávací vycházky po okolí, učíme se bezpečnému chování po komunikacích
Pohybové a míčové hry
První kreslení a tvoření z přírodnin – Jak zvířátka vařila džem
Zpěv známých písní, recitace
ŘÍJEN
Barevný podzim
Podzimní úroda (malování, ochutnávání, výstavka)
Poznávání hub a stromů – Strašidelný les
Malování a modelování – Hádaly se houby
Pohádka - O namyšlené dýni – zdobení a dlabání dýní
Podzimní sportování
Upevňování návyku dokončit započatou práci a uklidit si po sobě
Pravidla chování v přírodě, sledování počasí a změn na polích a zahradách
LISTOPAD Ať žijí duchové
Pravidla slušného chování, vzájemná pomoc
Rozvíjení slovní zásoby – příprava vystoupení dětí
Halloweenské a dušičkové tvoření
Stavby z přírodnin, hry a orientace v terénu
Strašidlácká diskotéka
Práce s keramickou hlínou – myslíme na Vánoce
Zvířátka se připravují k zimnímu spánku – Uspávání ježečků – Ježčí ukolébavka
Sportování, závodění
PROSINEC Kouzelný měsíc
Vánoční tradice a zvyky – dopis Ježíškovi, Barbora, Mikuláš
Voňavé vánoční tvoření
Hra na flétnu a zpěv vánočních koled
Zdobení stromečku pro zvířátka v parku
Kouzelná slovíčka
Vybalování vánočních dárků a hry s nimi
LEDEN
Mrazíkování
Malujeme jako mráz – vločky, zima
Zimní sportování a soutěžení
Tři králové – historie, současnost
Bezpečnost při hrách na ledě, vhodné oblečení do zimy
Eskymácká expedice – eskymácké kuchtění, hry, zpívání
ÚNOR
Ve zdravém těle zdravý duch
Vyrábíme masopustní masky a dárky k Valentýnu
Karnevalové radovánky
Společná četba na pokračování, dramatizace, výroba kulis
Sportujeme na sněhu, sněhový sochař, soutěž
Kouzla zdraví – zábavné cvičení
Zásady slušného chování

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

Jarní pozdrav sněženky
Probuzení jara – pozorování přírody, setí semínek
Sportovní klání – závodivé hry
Mláďátka – vysněný domácí mazlíček
Když jsem já sloužil
Vynášení Morany
Velikonoční tvoření, zvyky a koledy
Čarodějný měsíc
Netradiční sporty
Patlavé vyrábění, tvorba čarodějnic
Kouzla a čáry – U baby Jagy – rej čarodějnic
Soutěž ve hře na flétnu
Besedujeme o ptactvu, pozorování hnízdění v přírodě
Voňavý měsíc
Poupátka – květiny, keře, stromy – malujeme, poznáváme
Orientace v přírodě, sběr bylin
O mamince – tvoření dárečků, recitace, zpěv, tanec
Skákanda – bezpečnost při hrách
Nácvik dramatizace
Radostný měsíc
O tatínkovi – tvorba dárku
Den dětí – Noc na Kozí farmě – hry, táborák, bojovka, dojení, stanování
Poučení dětí o bezpečném chování na Kozí farmě i o prázdninách
Vycházky k vodě – vodní živočichové
Pohybové a relaxační hry na hřišti
Vystoupení dětí s pohádkou

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

Seznamujeme se s autory a ilustrátory, vyrábíme knížku
Tvoření jarních a velikonočních dekorací
Čáry a kouzla
Svátky jara – výrobky, koledy, zvyky
Bláznivé odpoledne – módní přehlídka u baby Jagy, rej čarodějnic,čarování
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, netradiční sporty-opičí dráha, víceboj, přetahovačky,hry, soutěže
Vyrábíme dárky pro mamky i taťky, povídáme si o tom, co pro nás znamenají
Zpěv známých písní, taneční hry a soutěže
Letní radovánky
Den dětí – zábavné odpoledne plné her a soutěží
Vycházky do přírody
Příběhy zvířátek (vymýšlení, četba)
Letní sportování
Vystoupení dětí na závěr šk. roku

