Celoroční plán školní družiny 2016-2017
Zaměření činnosti:
Celoroční činnost je zaměřena na sportovní činnost, chování v přírodě, ochranu živ.
prostředí, pracovní návyky, společenskou výchovu, snahu zapojit děti do různých soutěží
a aktivit. Vést děti k poznávání „sama sebe“, umění komunikace s druhými, k mezilidským
vztahům, pěstovat v dětech návyky ke zdravému životnímu stylu. Činnosti oddělení jsou
přizpůsobeny věku dětí.
Při všech činnostech je kladen důraz na bezpečnost dětí.
Září

„Naše družina se probouzí“
-

Říjen

seznámení se s dětmi, s pravidly práce v oddělení, s bezpečností při činnostech
orientace ve škole
základy hygieny a stolování, pravidla ve školní jídelně
zapojení prvňáčků do kolektivu, aktivity podporující kamarádství
hry nejrůznějšího zaměření, námětové, sociální a interaktivní
chování na komunikacích
vycházky po okolí – poznávací, sportovní, přírodovědné
malujeme jednotlivé prvky našeho okolí: domy, stromy, osoby, zvířata atd.
„Chutě a barvy podzimu“

Listopad

jak chutná podzim – poznáváme ovoce a zeleninu (všemi smysly)
bohatství lesa - výrobky z přírodnin
básničky a písničky k podzimu
Drakiáda – vyrábíme, malujeme a pouštíme draky
rozvíjení ohleduplnosti, pěstování kamarádských vztahů a tolerance
strašidla ve ŠD – Halloween
4. 10. Světový den zvířat – jak se staráme o zvířata doma i ve volné přírodě
„ To je zlaté posvícení“

-

vyprávění o posvícení
11. 11. Svatý Martin – zvyky a tradice
Královna podzimu, barvy podzimu – různé výtvarné techniky
kaštanové hrátky – zvířátka z přírodnin
hry ve třídě, na hřišti
procházky po okolí - sledování podzimní přírody
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Prosinec
Leden

„ S čerty nejsou žerty aneb advent plný radosti“
vánoční zvyky a koledy
výroba vánočních dekorací, přáníček pro své blízké
Čertovské odpoledne, hry a soutěže pro malé čerty a čertice
připomínáme si vánoční zvyky
vycházka po okolí – pozorování vánoční výzdoby obchodů, prohlídka místního betlému
poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, poslech vánočních koled
poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě v zimě
vycházka s vánočním nadělováním - péče o ptactvo a zvěř v zimě
bezpečnost při zimních sportech
vánoční divadlo
„Sníh, led, mráz – nepřekvapí nás“

Únor

společenské aktivity nejrůznějšího zaměření
Sněhulákování - soutěž o nejhezčího a největšího sněhuláka
malování zimy – různé techniky
po stopách Tří králů – zvyky, tradice
„Masopustní rej“

-

Masopust - výroba masek na karneval
karneval – soutěže, diskotéka
zasněžená krajina – různé výtvarné techniky
Sněhový sochař – stavby ze sněhu
sáňkování, koulování

„ Co se děje v trávě?“

Březen
-

Den Země – ochrana přírody – co do lesa nepatří
básničky o jaru, pořekadla, přísloví a pranostiky
jarní květiny – různé výtvarné techniky
správná životospráva – vyprávění o stolování
vycházky do přírody – pozorujeme, jak se probouzí příroda, posloucháme hlasy ptáků
měsíc knihy - kniha je náš kamarád
celodružinová akce: Listování s L. Hejlíkem - Šmodrcha

„Hody, hody, doprovody“

Duben
-

barevný týden, velikonoční zvyky, tradice, koledy
velikonoční tvoření
Den země
čarodějnické klání – odpoledne plné soutěží
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Květen

„Barvy a vůně“
-

Červen

Svátek matek, přáníčka, drobné dárky
kvetoucí příroda
sportovní soutěže
„ Hurá na prázdniny“

-

Den dětí (hry, soutěže)
léto se blíží (venkovní hřiště, hry v přírodě)
bezpečnost o letních prázdninách
hodnocení celoroční práce
oslava konce školního roku
celodružinová akce – Poslední zvonění s Vandou a Standou

Marcela Nygrýnová
Vedoucí vychovatelka
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