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

Naše škola, družina, naše město
Bezpečná cesta do školy a ze školy
Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností
Pravidla soužití v ŠD, vzájemné seznámení dětí
Upevňování hygienických a společenských návyků
Upevňování organizačních činností a režimových momentů
Vytváření podmínek k tomu, aby děti komunikovaly bez ostychu, hry na
seznámení, komunikační hry
Opakování písniček nižších ročníků ZŠ, jednoduché tanečky a říkanky…
Výtvarný projev s dopravní tematikou – Evropský den bez aut - 22. 9.
Vycházky – seznámení s nejbližším okolím školy, významné orientační body v
krajině, významné budovy
Tematické vycházky sklizeň úrody, příprava půdy, práce na zahrádce…

ŘÍJEN

Chutě a barvy podzimu
Rozvíjení komunikačních dovedností – komunikační hry
Ovoce a zelenina – beseda, kreslení
Rozhovory – práce na zahradě, na poli, podzimní příroda
Výtvarné a rukodělné zpracování přírodnin
Vlaštovičko, leť – odlet ptactva – kam odlétají a proč
Pohybové hry
Všímání si změn v přírodě (počasí)
Výrobky z barevného listí, sbírání listů, plodů, kůry

LISTOPAD Příroda se připravuje na zimu
Vedení dětí k zodpovědnému přístupu při plnění úkolů
Vedení dětí ke kázni a dodržování pravidel bezpečnosti
Upevňování návyku dokončit započatou práci a uklidit si po sobě
Rozhovory: „Jak můžeme zvířátkům pomoci přečkat zimu“
Výtvarná činnost s adventní tématikou
Četba na dané téma
Dramatizace pohádek (představení pro děti)
PROSINEC Vánoční andělské zvonění
Besedy na téma zvyky a tradice různých národností
Čeba s vánoční tématikou
Výroba vánočních ozdob, výzdoba družiny

Poslech a zpěv koled
Činnosti přinášející spokojenost a radost
Láska k bližním, rodičům, kamarádům –pocit sounáležitosti s rodinou

LEDEN

Zvířátka v zimě
Poučení o bezpečnosti při zimních hrách a sportech
Vedení dětí k zodpovědnosti za své jednání
Seznámení s lidovými pranostikami
Uvědomujeme si délku dne a noci (léto x zima)
Relaxační chvilky s hudbou
Rozhovor - péče o ptactvo
Vyprávění – práce lesníka – péče o zvěř v zimě
Pozorování změn v přírodě – voda v zimě –krmení ptactva
Poznávání stop ve sněhu při pobytu venku
Sezónní činnosti – sáňkování, bobování, bruslení

ÚNOR

Zimní radovánky
Upevňování hygienických návyků, prevence onemocnění
Zdravý životní styl – správné oblékání, zimní sporty
Vedení dětí k tomu, aby si uměly dávat získané vědomosti do souvislostí
Smyslové hry
Četba, práce s dětskými časopisy (Sluníčko, apod.)
Rozhovory – seznámení s lidským tělem
Vážíme si práce dospělých
Výtvarná zpracování na dané téma
Karnevalové veselí

BŘEZEN

Jarní odemykání
Vedení dětí k citlivému vnímání přírody, pocitu sounáležitosti
Březen - měsíc knihy
Rozhovory na téma – Knížka je můj kamarád, správné zacházení s knihou
Zpěv písní o jaru
Malování jarních květů, výroba jarních květů z papíru
Vycházky do přírody, probouzení jara - pozorování změn v přírodě, v zahrádkách

DUBEN

Krásy jarní přírody
Velikonoční svátky – tradice a zvyky u nás (různých národností)
Výroba velikonočních zajíčků, beránků, kuřátek
Zpívání koled, recitace říkadel a básní
Při pobytu venku si všímáme krás jarní přírody, změn v počasí
Četba z dětských časopisů s tématy o přírodě

Jarní zdobení školy
Mezinárodní den ptactva – 1. duben
Den Země 22. duben
KVĚTEN

Barevný měsíc
Malý básník- vlastní tvorba dětí
Den matek – druhá květnová neděle
Vytváření vztahu k pohybu a sportování
Kreslení a malování kvetoucích stromů – různé techniky
Výroba dárků k svátku matek – využití různých materiálů
Zvuky v přírodě – pozorování a poslech, napodobování, zpěv písní
Vycházky do přírody, poznávání květin
Hry na zahradě – míče, švihadla…

ČERVEN

Louky voní létem
Vedení dětí k tomu, aby uměly rozhodovat o svých činnostech, odpovídat za ně,
projevovat ohleduplnost, rozpoznávat vhodné a nevhodné chování
Uvědomování si mravních hodnot
Poučení dětí o nebezpečí úrazů, které je mohou potkat v období prázdnin
Četba – pohádky na přání
Dramatické chvilky – navozování situací, improvizace
Tanec – volná improvizace
Význam sběru léčivých rostlin
Hry a odpočinek na zahradě školy

