Celoroční plán školní družiny 2016/2017

Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu spolupracují a
na aktivitách se podílí společně.
Cíl:
-

Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení

-

Vést žáka k všestranné a účinné komunikaci

-

Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
Rozvíjet u žáka schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

-

Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, učit je žít společně s ostatními lidmi

-

Vést žáky k odpovědnému přístupu k práci i k práci druhých lidí

-

-

Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s
osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci
Rozvíjet harmonický rozvoj osobnosti dítěte, jeho poznání a učení
Získávání osobnostní samostatnosti

Zabezpečení odpočinku, relaxace a zájmové činnosti

ZÁŘÍ

TÉMA: NAŠE DRUŽINA
-

Naše škola není bludiště – pátráme, co skrývají chodby, učebny, zjišťujeme, kdo všechno v naší
škole pracuje
Organizace a režim ŠD, učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu

Cesta do školy – povídání o cestě do školy a cestě domů – základy bezpečnosti při přesunu, při
vycházce orientace v okolí školy
Sebeobsluha, stolování, kontrola běžné hygieny – mytí rukou, zásady zdravé výživy
Výzdoba prostor školní družiny našimi výrobky
Seznamujeme se s pravidly školní družiny
Čteme pohádky
Hry na hřišti

ŘÍJEN

TÉMA: BARVY PODZIMU

-

poznávání přírodnin, upevňujeme si pravidla chování v přírodě, rozvoj vztahu k přírodě

-

Příroda okolo nás – jak se mění stromy, využíváme listy a plody pro koláže

-

sběr lesních plodů pro zvířátka

zhotovujeme výrobky s podzimní tématikou

-

Hrajeme pohybové hry na hřišti a na louce

-

beseda s myslivcem

-

pracujeme s encyklopedií
vnímáme barvy podzimu
Halloween

LISTOPAD

TÉMA: PODZIM ÚŘADUJE
-

Učíme se toleranci, upevňujeme kamarádské vztahy ve školní družině

-

Využíváme tělocvičnu, hrajeme míčové a pohybové hry

-

Hry v interiéru školní družiny
Tančíme na moderní hudbu

Dodržujeme základy společenského chování
Dušičky

Vnímáme přicházející advent

1. ročník – socializační pobyt

PROSINEC

TÉMA: VÁNOČNÍ ČAS
-

Mikulášské rejdění – nadílka, hry, tanec

-

Vyrábíme ozdoby na školní vánoční stromeček, zdobíme ho

-

Adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, posloucháme koledy
Vyprávíme si naše rodinné vánoční příběhy

Vyrábíme výrobky s vánočními náměty, přáníčka, vytváříme vánoční výzdobu

-

Vánoční dílna – výroba vánočních svícnů

LEDEN

TÉMA: ZIMA KRALUJE
-

Mráz maluje – vytváříme koláže, sněhové vločky, práce se zimní tématikou

-

Besedujeme o bezpečnosti při hrách, zimních sportech

-

Hrajeme si na sněhu – soutěže na sněhu, bobování, stavby ze sněhu
Čteme a sledujeme pohádky a dětské filmy

ÚNOR

TÉMA: TĚŠÍME SE NA LYŽOVÁNÍ, VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
-

Člověk a zdraví – kouzla zdraví, otužování, zdravý životní styl, hygiena, povídáme si o tom, co
jíme, o významu vitamínů
Účastníme se školního lyžování v Olešnici

Čteme a vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům, učíme se důležitá telefonní čísla pro
přivolání pomoci
Lidé kolem nás – naše rodina, povolání rodičů, co pro nás znamenají
Relaxujeme při hudbě, četbě, poslechu
Výroba dárků k Valentýnu

BŘEZEN

TÉMA: JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA
-

Zdobíme prostředí školní družiny výrobky s jarní tematikou

-

Opakujeme si mláďata zvířat

-

Pozorujeme přicházející jaro, loučíme se se zimou

Zvyšování fyzické zdatnosti – sportujeme a hrajeme si na hřišti

DUBEN

TÉMA: JARO V PLNÉM PROUDU
-

Týden zvířecích mazlíčků v družině – vyprávíme si o našich kamarádech – zvířecích mazlíčcích,
kreslíme je, modelujeme, ty malé přineseme na ukázku
Svátky jara – Velikonoce – výrobky s velikonočními náměty, zvyky
Vyrábíme čarodějnici

„Rej čarodějnic” – kostýmy, táborák, opékání špekáčků

-

Hry na hřišti

KVĚTEN

TÉMA: SLUNCE, PŘÍRODA – TO JE NÁDHERA
-

Vyrábíme dárky pro maminky ke Dni matek

-

soutěže, kolektivní sporty, mini olympiáda

-

povídáme si o tom, co pro nás naše maminky znamenají, co všechno pro nás dělají
Malování na chodník

hry v přírodě, užíváme si krásného jara na sluníčku
míčové a pohybové hry

ČERVEN

TÉMA: TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
-

pěší výlet po okolí zakončený opékáním párků

-

slavíme Den dětí

-

kompletujeme stavebnice, hry, udržujeme hračky
povídáme si o tom, co náš čeká o prázdninách

zdůrazňujeme si důležitost bezpečného chování o letních prázdninách

PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI:
-

příprava na vyučování

-

opakování zásad bezpečnosti a společenského chování

-

konstruktivní, karetní a deskové hry
pěstování mezilidských vztahů

sezónní činnosti: sáňkování, hry na sněhu

Platnost od: 1.9.2016

Zpracovala: Bc. Lenka Fajfrová

Vedoucí školní družiny

