MĚSÍČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2021 - 2022

ZÁŘÍ:

Seznámení účastníků s bezpečnostními předpisy, s provozem školy, školní družiny a
jídelny. Upozornění na bezpečné chování při přecházení z budovy na budovu a s chováním v případě úrazů a ztrát.
Máme nové kamarády – seznámení formou hry.
Vycházky zaměřené na bezpečnou chůzi ve dvojicích a upozornění na nebezpečná
místa. Chůze v zástupu. ( Zákaz vybíhání z řady do silnice – vysvětlení nebezpečí)
Pečeme dort z písku – děvčata, chlapci – stavby z písku.
Míčové hry na hřišti, švihadlové školky, hod, skok, běh. Nové hry z tábora, školky,
prázdnin.
Vycházky do lesa a k potůčku. Stavby domečků a bunkrů z přírodního materiálu.
Ohlédnutí za prázdninami – vyprávění zážitků, kreslení obrázků ( volná technika ).
Zahájení celoroční soutěže. 1. oddělení – Z POHÁDKY DO POHÁDKY, 2. oddělení –
PUTOVÁNÍ VESMÍREM , 3. oddělení – DISNEYLAND, 4. oddělení – HARRY POTTER A
KÁMEN MUDRCŮ.

ŘÍJEN:

Míčové a závodivé hry v přírodě, vycházky do lesa, sbírání a určování hub i podle
atlasu hub, stavby z přírodního materiálu. Sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka na zimu.
Kreslení křídou na pěší zóně.
Podzimní výzdoba třídy a oken.
4.10. mezinárodní Den zvířat, 5.10. Mezinárodní Den úsměvu, 21.10. Den stromů.
Soutěže družstev v přírodě nebo tělocvičně, turistická vycházka spojena s orientací v
terénu. Význam turistického značení.
Vycházka zaměřena na důležité budovy ve městě.
Týden strašidel – kresba a výroba dýní, pavouků, strašidelného hradu apod.

LISTOPAD:

Přírodovědná činnost – vycházka kolem zahrádek, sledování změn v přírodě.
Hudební hádanky – poznávání hudebních nástrojů.
Bowlingový turnaj
Pohybové hry v tělocvičně.
Řešení kvízů a hádanek.
Tematické práce – Mikuláš, Čert a Anděl

PROSINEC:

Čertovská diskotéka spojena se soutěžemi.
Vánoční těšení – výzdoba třídy a oken, poslech a zpěv vánočních koled, výroba
ozdob, řetězů a přání. .Rodina o svátcích – rozhovory.
Píšeme a kreslíme Ježíškovi.
Pečení cukroví ve školní kuchyňce.
Vycházky do lesa, na louku, volné hry v přírodě.
Vánoční nadílka, hry s novými hračkami.

LEDEN:

Upozornění na zvýšené nebezpečí v zimních měsících při pohybu nejen na vozovce.
Předcházení úrazů. Zásady první pomoci – kvíz.
Strom hojnosti – nadílka pro zvířátka v lese.
Soutěže a závodivé hry na sněhu, klouzání a bobování. Bobová dráha ze sněhu.
Školní družina sněhuláků.

ÚNOR:

Stavba bunkru ze sněhu– společná práce
Výroba masopustních masek, zápichů, čepic, klaunů apod.
Děti dětem – představení starších účastníků pro 1. oddělení.
Klouzání na sněhu, eskymácká honička,

BŘEZEN:

Jarní probuzení – výzdoba oken, úklid v okolí školy, výrobky s jarní tématikou.
Přírodovědná vycházka kolem zahrádek – určování prvních jarních květin. Soutěž
v určování jarních květin.
Četba úryvků z oblíbených knih . Seznámení s ilustrátory
dětských knih. Pantomima pohádek.
Jarní prázdniny
Soutěž – Poznej ilustrátora.

DUBEN:

Kouzelná příroda – pozorování změn v přírodě, vycházka kolem zahrádek, setí
jarního osení, výzdoba oken a školní družiny, velikonoční přání, malování kraslic
.Učíme se koledy. Hledání „ velikonočních vajíček „ .
Vycházka po městě – určování dopravních značek. Soutěž ve znalostech
základních dopravních značek.
Práce s modelovací hmotou – zvířátka kolem nás.
Den Země – zábavný kvíz „ Naše planeta“. Úklid kolem potůčku.

KVĚTEN:

Vití věnečků z pampelišek – Pampelišková královna.
Výroba dárku nebo přání pro maminku na Den matek.
Sportovní činnost – pobyt na školním hřišti – běh, skok, hod, štafeta. Míčové
hry a švihadlové školky. Vytvoření sluníčka z písku.
Šipkovaná s 2. Oddělením spojena s plněním různých úkolů.
Májové chodníčky – kreslení barevnými křídami na pěší zóně ( srdíčka,
květiny, ptáčci apod.)

ČERVEN:

Soutěže družstev na louce nebo hřišti. Míčové hry, hry na dětském hřišti
( průlezky, houpačky, lezecká stěna, klouzačka ).

Pobyty u lesa, na louce, u potůčku – stavby mostů a přehrad.
Soutěž v určování lučních květin.
Vyhodnocení celoroční soutěže - společně všechna oddělení.
Úklid a třídění hraček.
Upozornění na bezpečné chování v době prázdnin.

