ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2017/2018
ZÁŘÍ
Seznámení se školou, režimem, řádem a bezpečnosti při všech akcích ŠD
Seznámení s okolím školy, důležitá místa v obci, hřiště, tělocvična, obecní úřad, atd.
Upevňování správných vztahů ke spolužákům a k dospělým (oslovování, zdravení,
požádání, děkování, omluva, ohleduplnost, neskákat do řeči dospělým)
Bezpečná cesta do školy a ze školy, přecházení cesty, chůze po chodníku
Vycházky po okolí
Sebeobsluha, stolování
Lehkoatletické závody , pohybové hry na školním hřišti
Ovoce, zelenina, přírodniny – využití pro pracovní činnosti- výzdoba nástěnky
ŘÍJEN
Drakiáda- výroba draků, pouštění draků, výstavka
Respektování dohodnutých pravidel v ŠD, omezování hlučnosti, udržování pořádku
Dýňování- Helloween- výroba masek, dlabání dýní, strašidla
Hra- koho znám nejlépe
Práce s přírodninami /šípky, jeřabiny,kaštany, listy…/
Co kdo dělá v naší rodině (kresba, malba, beseda)
Modelování z plastelíny- ovoce, zelenina, přírodniny
Průlezky- pohyblivost, obratnost, …
Schránka důvěry v družině – náměty, připomínky, přání žáků (dotazník)
LISTOPAD
Výstava oblíbených knih v ŠD
Čtení a dramatizace pohádek, hádanky, pohádkové postavy, ilustrace
Soutěž ve skládání puzzlí, pexesiáda
Podzimní listí a šišky – suché, čerstvé, obrázky z listí
Pohybové dovednosti v kulturáku
Vycházky – sledování změn v přírodě
Mikuláš, Anděl, Čert
Uvědomování si svých práv, ale i svých povinností
Ujasnění hygienických zásad při kašli, kýchání, použití WC, stolování, atd.
PROSINEC
Vánoční zvyky, tradice, výzdoba (u nás doma)
Výroba přáníček
Čertovská diskotéka -masky, soutěže, hry
Vycházky po okolí- vánoční zvyky, tradice, výzdoba, atd.
Pohybové dovednosti v tělocvičně, cvičení při hudbě, nářadí, míče, švihadla
Zpěv vánočních koled, vyprávění vánočních příběhů, zvyky doma a v cizině
Vystřihovánky do oken
Dbáme na vhodné oblečení v zimním období
LEDEN
Povídání a besedy na různé téma
Vycházky, bobování, sáňkování, stavění sněhuláků, koulování
Kresba, malba –zimní sporty, zimní krajina
Loutkové divadlo- známé pohádky
Správný vztah k věcem, ke hračkám, ke společnému majetku
Povídání a besedy na různé téma
Zimní písně
Navlékání korálků- náramky, náhrdelníky, zvířátka, …

ÚNOR
Vycházky- staráme se o zvěř, stavby ze sněhu
Smyslové hry: poznáváme předměty hmatem, popisem,…
Netradiční výtvarné techniky- klovatina, křídy, korek, lepení potravinových ingrediencí
Karnevalové a masopustní masky
Ve hře hledáme zálibu – lodě, luštění, rébusy, piškvorky, bingo, šibenice, město
jméno věc, a jiné jednoduché hry
Dramatizace pohádky, říkadla, atd.
Soutěž- Česko hledá talent školní družiny (kouzlení, zpěv, tanec, dovednosti,...)
BŘEZEN
Povídání o zdravé výživě, vitamínech
Velikonoční tradice, zvyky, kraslice, atd.
Pohybové hry na hřišti, v kulturáku /soutěže/, míče, lana, nářadí
Soutěže ve družstvech
Moje nejmilejší kniha- četba na pokračování
Povídání a besedy na různé téma
Pozorování příznaků jara- změny v přírodě- výtvarné práce s jarní tématikou
Vyhánění „Morény“- loučení se zimou
DUBEN
Velikonoční motivy – přání, barvení vajíček, drátkování
Skládání z papíru – lodě, parníčky, různá zvířátka (origami)
Pohybové dovednosti v tělocvičně, cvičení při hudbě, nářadí, míče, švihadla
Zajímavosti ze světa- čtení z encyklopedie, časopisu, knihy, …
Malba na kameny, oblázky
Vědomostní soutěže
Vycházky zaměřené na orientaci v přírodě (letokruhy, mraveniště, atd)
Didaktické hry s dopravní tématikou a značkami
Pálení čarodějnic
KVĚTEN
Netradiční sporty, opičí dráha, víceboj, překážkové běhy, soutěže
Malování na chodník
Akademie ke Dni matek
Vztahy k přírodě /rostlinám, zvířatům/, chráníme přírodu
Dodržování pitného režimu
Vycházky do přírody- pletení květinových věnečků, poznávání květin
Závody na koloběžkách, kolech – zručnost, rychlost, obratnost
ČERVEN
Oslava Dne dětí
Soutěž- stavění domina- labyrinty
Malba na téma: Moje nejmilejší prázdniny
Poučení dětí o bezpečnosti během hlavních prázdnin- pravidla silničního provozu
Tábornické dovednosti- vázání uzlů, tábornické písně, Morseova abeceda
Pohybové hry při hudbě
Povídání a besedy na různé téma
Ukončení školního roku

