Plán práce školní družiny pro školní rok 2018-2019
Kouzelným proutkem čaruji
Ve svých představách si libuji.
Mávnu proutkem nahoru, dolů,
Objevím království a dětí plnou školu.

Září: Království plné čar a kouzel
-

Já školák, seznámení s novými žáky, orientace v ŠD a jídelně
Chování ve škole, v družině, v jídelně, v tělocvičně, na školním hřišti
Dodržování zásad správného stolování
Pohybové hry, seznámení dětí s prostředím školy, s pravidly bezpečnosti při pobytu a
činnostech ve školní družině
Ovoce, zelenina – kreslení, malování, modelování, mozaika, koláž
Pohádkové odpoledne
Výrobky z přírodního materiálu – prostorové práce
Rekreační pobyty venku – míčové a postřehové hry, hry s nářadím, švihadla, obruče, lano aj.
Dopravní výchova – bezpečná cesta do školy a zpět – dopravní značky v okolí školy

Říjen: Království plné barev a překvapení
-

Barevný podzim, stromy, listy a plody
Podzim ve městě, zapouštění barev
Hrátky s přírodninami
Dopravní výchova
Příroda na podzim – znaky podzimu
Pohybové hry, didaktické hry, sebepoznání
Halloween – zábavné odpoledne
Soutěž – nejobludnější obluda

Listopad: Vodní království
-

Příprava na vánoční jarmark
Příprava vánočního programu ve školní družině – koledy, říkanky, pranostiky, vánoční besídka
s předáváním dárků kamarádům
Pozorování změn v přírodě – objasnění významu slov jinovatka, námraza, skupenství vody
Pozorování změn na hladině rybníka
Soutěž – přírodovědný kvíz

Prosinec: Ledové království
-

Předvánoční čas – advent
Vánoce – vánoční zvyky, soutěž o nejlepší recept na vánoční cukroví – ochutnávka

-

Výroba dárečků a přáníček pro své nejbližší
Poslech vánočních koled
Moje nejoblíbenější pohádka
Mikuláš – zábavné odpoledne „s čerty nejsou žerty“
Zimní radovánky na sněhu (pokud nějaký bude)

Leden: Hvězdné království
-

Ptáci a zvířata v zimě, návštěva krmelce v lese
Výroba dárečků k zápisu prvňáčků
DO-RE-MI – pěvecká soutěž
Co mi připomíná večerní obloha? Kresba – rozvoj fantazie
Popis – vyprávění – můj nejoblíbenější pohádkový hrdina
Proč se střídá den a noc
Soutěž – vyrábíme sněhovou vločku

Únor: Království veselých příšerek
-

Masopust, rej masek, karneval – výroba karnevalových masek
Týden bystrých hlaviček – kvízy, hádanky
Zdraví, zdravá výživa – ochutnávka ovoce a zeleniny
Sestavení zdravého jídelníčku
Hra na orffovské nástroje – družinový orchestr – vymyšlené písničky
Tajemné zvuky – soutěž
Hra na reportéry – zjišťování zajímavých informací o našem městě

Březen: Království přírody
-

Moje oblíbená kniha, výroba záložky do knihy
Znaky jara, první jarní květiny
Jarní výzdoba školní družiny
Velikonoční kraslice , jarní přáníčka
Svět kolem nás – pozorování okolí školy a domova
Poslouchání zvuků v přírodě – ptáci
Domácí zvířátka – vycházka na paseky ke kozám

Duben: Království čarodějů a čarodějnic
-

Jarní květiny – poznávání – herbář
Slet čarodějnic – rej v kostýmech
Čarodějnické recepty a lektvary
Místo, kde bydlím, žiju – mapa Kopřivnice, mapa Beskyd
Rozeznávání hudebních nástrojů – ukázka
Soutěž – zvířátka v zoo – báseň, obrázek

Květen: Království princů a princezen
-

Maminka má svátek – výroba dárků, přáníček
Pozorování změn v přírodě, kvetoucí stromy, rostliny
Dopravní výchova – plakát
Hrady a zámky v ČR, zajímavá místa v okolí našeho města
Princezna a princ – české pohádky, skupinová práce, plakát k MDD
Olympiáda – zábavné sportovní disciplíny

Červen: Království plné her a soutěží
-

Den dětí – soutěže na školním hřišti
Letní sporty, pravidla, měření
Výtvarné a pracovní činnosti – akvárium v krabici
Filmový festival – hodnocení kina Bijásek
Hurá, je tu léto – bezpečnost o prázdninách

