Plán činnosti školní družiny na školní rok
2017/2018

ZÁŘÍ
-návyky osobní hygieny, základy stolování, zdravení, poděkování, oslovení, udržovat estetický vzhled
školní družiny (platí pro všechna období)
-volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích, společenské hry dle výběru dětí, volné hry a kreslení,
četba na pokračování
-vycházky po okolí ZŠ, chování na přechodu
-stavění ze stavebnic prostorové stavby - silnice, domy
-malování a kreslení zážitků z prázdnin, z vycházek po okolí ZŠ, podzimní tvoření
-hry s míčem - házení, chytání
ŘÍJEN
-poslech pohádek a příběhu s podzimní tematikou, rozhovory s dětmi - individuálně, práce s dětskými
časopisy, hry dle vlastního výběru
-vycházky do volné přírody, pohybové hry s pravidly (venku)
-výrobky z přírodnin (malované kameny, prostorové stavby, kreslení a malování podzimu, stavění z
konstruktivních stavebnic, výroba podzimních sluníček, pouštění draků)
-při pobytu venku pozorování zvířat a odlétajících ptáků, sběr přírodnin, pozorování stromů
-závodivé hry na hřišti, hry s míči - házení, chytání, turistické vycházky do přírody
-omalovánky, hry s písmenky, hádanky, kreslení, čtení z dětských časopisů
LISTOPAD
-hry dle vlastního výběru a přání dětí
-denní vycházky s pohybem (hrou) ve volné přírodě, závodivé hry s pravidly, pouštění draka
-sestavování výrobků z přírodnin, výroba a malování draka, lepení, stříhání, výroba bramborových
tiskátek a strašáků
-pozorování změn v přírodě, rozdíly mezi stromy jehličnatými a listnatými, výstava nejkrásnějších
listů
-hry s barvami - zapouštění, obtiskávání vylisovaných listů
-zdolávání překážkové dráhy na hřišti, hry s míči s pravidly, cvičení s hudbou, turistické vycházky
PROSINEC
-rozhovory s dětmi o jejich zážitcích a přáních, práce s dětskými časopisy, hry se stavebnicemi a
hračkami podle vlastního výběru.
-vycházky do přírody podle počasí a sněhu - klouzání, bruslení, stavění staveb ze sněhu, hry a cvičení
ve třídě a v tělocvičně.
-příprava vánoční výzdoby, symbolických dárků, vánočních přání a ozdob
-vycházky, čtení stop ve sněhu, pozorování počasí - změny /sníh, déšť, vítr/
-malování, kreslení zimní přírody, novoročních přání, stavba různých staveb ze sněhu
-vyprávění a rozhovory o zimních sportech, hry na sněhu, bruslení, závodivé hry s pravidly
LEDEN
-rozhovory s dětmi o zážitcích z vánočních prázdnin, poslech četby na přání, zimní hádanky, stolní a
jiné společenské hry
-vycházky - zimní zábavy (klouzání, sáňkování), při vycházkách prohlubování znalostí o přírodě a její
ochraně
-výroba krmítka a ptáků z různých materiálů (krabičky, dřevo, papír, peří) sestavování prostorových
staveb z různých krabic
-vycházky do přírody spojené s péčí o volně žijící zvířata (sypání do krmítka)
-poslech pohádek se zimní tematikou, ilustrace k pohádce, seznamování s novými technikami při
vytváření obrázků
-povídání o sportu, sportovní soutěže s různým náčiním, hudebně pohybové hry
ÚNOR
-práce s dětskými časopisy, individuální rozhovory s dětmi, poslech pohádek

-pohybové hry se zpěvem, za příznivého počasí vycházky do přírody, cvičení s hudbou, hry na hřišti
se sněhem
-lepení, stříhání, výroba domácích zvířat, sestavování prostorových staveb z krabic různých velikostí
-vyprávění o domácích zvířatech, péče o ně a jejich mláďata, jaké zvířátko mám doma, hádanky
-malování
-závodivé hry v tělocvičně
-vycházka, pohybové hry s pravidly
BŘEZEN
-hádanky a hlavolamy, stolní a společenské hry, četba
-vyprávění příběhů s dětským hrdinou a o jaru
- vycházky do jarní přírody, hry se švihadly (přeskoky
různými způsoby), vycházka podle přání
-pozorování změn v přírodě a povídání o její ochraně, vycházka
-velikonoční výzdoba, textilní koláže s jarní tematikou, kreslení tuží a dřívkem
-závodivé hry s míčem na hřišti, v tělocvičně, závody (běh, skok, hod)
DUBEN
-hry dětí podle vlastního výběru, poslech pohádek na přání, vybarvování tematických omalovánek
-vycházky do jarní přírody (porovnávání rozdílů)
-sázení obilí, příprava na Velikonoce, zdobení třídy
-rozhovory o práci na zahradě, přesazování květin ve třídě, pomáhání při třídění stavebnic a jejich
úklidu podle druhu
-pozorování prvních jarních květin (název, barva), pozorování stromů a keřů (pupeny, květy) druhy
stromů
-vycházka, závodivé soutěže a hry
KVĚTEN
-individuální rozhovory s dětmi, četba dětí, poslech pohádek a příběhu z knih, které si děti přinesou,
stolní a společenské hry
-vycházky do přírody, hry v přírodě, hádanky
-výroba loutkového divadly z vystřihovánek, skládanky z papíru, práce s textilem, výroba města z
krabic
-jaké nám hrozí nebezpečí v přírodě, naše chování v přírodě, její ochrana, rozhovory při vycházkách
do přírody
-obkreslování kůry, kreslení tuží a perem
-sportovní hry na hřišti, vybíjená, kopaná, vycházky
ČERENEC
-četba na přání, stolní společenské hry, vybarvování
omalovánek, hry dle výběru dětí
-hry ve volné přírodě, hudebně pohybových her, při vycházce pozorovat změny v okolí školy
-stavění stavebnic, stříhání, lepení, skládání z papíru (zvířátka a květiny)
-lisování lučních květin, výroba herbáře, výroba obrázku ze suchých květin, kreslení a malování
-závody v různých disciplínách předávání medailí, vycházky s různými hrami a úkoly
Ve Velkém Ořechově 1.9.2017
Zpracovala: Dudová Michaela, vychovatelka školní družiny

