Celoroční plán školní družiny 2017-2018

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 a dodržování pitného režimu.

Září

„Vítáme nový školní rok“
-

Říjen

zahajujeme školní rok, vítáme prvňáčky do školy, rozdělení dětí do jednotlivých
oddělení
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
poučení o bezpečností
hry nejrůznějšího zaměření, námětové , sociální a interaktivní
chování na komunikacích
vycházky po okolí – poznávací, sportovní, přírodovědné
„Vzpomínky na prázdniny“ – koláže, malování zážitků z prázdnin
míčové a pohybové hry v Keltském parku a na cyklostezce
12.9. přednáška Jíme zdravě a s chutí
13.9. Mezinárodní den čokolády – ochutnávka, historie čokolády
„Podzimní hrátky s barvami“

-

příroda okolo nás – jak se mění stromy, využíváme listy, plody pro koláže,
zhotovujeme z nich šperky a jiné výrobky
jak chutná podzim – poznáváme ovoce a zeleninu (všemi smysly)
ptáci odlétají do teplých krajin
historie našeho státu
básničky a písničky k podzimu
Drakiáda – pouštíme draky
rozvíjení ohleduplnosti, pěstování kamarádských vztahů a tolerance
pohybové a míčové hry v Keltském parku
4.10. Mezinárodní den zvířat
5.10. Světový den učitelů
20.10. Den stromů

Listopad

„ Ať žijí duchové“
-

vyprávění o posvícení – lidové zvyky a tradice
Halloween – rej masek, výroba strašidýlek, papírové dýně
barvy podzimu – různé výtvarné techniky
kaštanové hrátky – zvířátka z přírodnin
hry ve třídě, na hřišti, v parku
procházky po okolí - sledování podzimní přírody
draci – kreslení, pouštění
rozvíjení slovní zásoby – didatkické hry, doplňovačky, jazykolamy
7.11. přednáška Jíme zdravě a s chutí

Prosinec „ Měsíc splněných přání“
Leden

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
hrátky se sněhem
zvonkový průvod k betlému
14.12. Kde se vzaly Vánoce – divadelní představení
„ Zimní království“

-

společenské aktivity nejrůznějšího zaměření
soutěž o nejhezčího a největšího sněhuláka
zimní sporty – bobování, stavby ze sněhu
malování zimy – různé techniky
jak se staráme o zvířátka v zimě
střídání ročních období – jak se správně oblékat
turnaj v Twisteru
po stopách Tří králů – zvyky, tradice

Únor

„ Těšíme se na Masopust“
Masopust - výroba masek na karneval
karneval – soutěže, diskotéka
zasněžená krajina – různé techniky
sáňkování, koulování, stavění sněhuláků
lidé kolem nás – naše rodina, povolání rodičů, co pro nás znamenají
výroba dárků k Valentýnu
naše tělo – zdravý životní styl, hygiena, povídáme si o tom, co jíme

-

„ Travička zelená to je naše potěšení“

Březen

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, moje neoblíbenější kniha
velikonoční tvoření, barevný týden, velikonoční zvyky, tradice, koledy
22.3. Velikonoce aneb jaro vítej – divadelní představení
28.3. Den učitelů v ČR

-

„ Kouzlíme a čarujeme“

Duben

vysněný domácí mazlíček - malujeme a modelujeme naše zvířecí kamarády
1.4. Den ptactva
22.4. Den země
zvířata a jejich mláďata – vyprávění, četba, malování
dubnová pozorování přírody
bezpečně na komunikacích
čarodějnické klání – odpoledne plné soutěží, tance a kouzel, průvod po Dolních
Břežanech
vyrábíme čarodějnici

-

Květen

„ Moje maminka “
-

14.5. Den matek – povídání o maminkách, výroba přáníček a drobných dárků
15.5. Mezinárodní den rodiny – co pro mě rodina znamená
kvetoucí příroda
míčové a pohybové hry na školním hřišti, v parku
malování na cyklostezce, vycházka na kopec Kamínek
31.5. Celtic rose – divadelní představení

Červen

„ Odplouváme za prázdninovými zážitky“
-

1.6. Mezinárodní den dětí
zábavné odpoledne, plné soutěží a her - přípravu zajišťují deváté třídy
malování na cyklostezce na téma „Prázdninový sen“
vodní hrátky na náměstí v Dolních Břežanech
hry na školním hřišti
orientační běh – přípravu zajišťují deváté třídy
bezpečnost dětí o letních prázdninách
rozloučení se školním rokem, hodnocení celoroční práce
sladké překvapení
oslava konce školního roku
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