PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vypracovala: Hana Haincová

ZÁŘÍ - TĚŠÍME SE DO ŠKOLY
Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních
pravidel při všech činností v ŠD
Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD
ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI
 kamarádi kolem nás
 poslech písní: na přání dětí
 literární chvilky – pohádky dle výběru, říkadla, básničky
 využití dětských časopisů
 stolní hry
ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
 výtvarná činnost – tempera - ovoce, plody lesa …, zapouštění
barev do mokrého podkladu, tvoření z listů
 pracovní činnost – modelování, stříhání, lepení…
 konstruktivní hry: stavebnice, jednoduché tvary, kostky, zvířátka ….
 dramatizace pohádek
 spontánní hry dle zájmu dětí, individuální zájmy
 pravidla silničního provozu – cesta do školy
REKREAČNÍ ČINNOSTI
 vycházky do okolí školy, přírody a její pozorování, využití terénu při
hrách;
 využití dětského hřiště – pohyblivost, obratnost
PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ
 soutěže ze všech oblastí: využití znalostí a dovedností již
získaných
 dodržování základních pravidel bezpečnosti při činnostech
 upevňování základních hygienických návyků při činnostech a
stolování
 bezpečná cesta do školy a domů
 poznáváme okolí školy

ŘÍJEN - BAREVNÝ PODZIM
Návštěva PC – učebny: pojmenování příslušenství PC, samostatné
zapínání a vypínání PC, pojmenování a význam klávesnice Ester, psaní
malých a velkých písmen, internet
ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI
 četba dle výběru, volná ilustrace
 poslech písniček dle výběru dětí, písničky z pohádek
 práce s časopisy, omalovánky
 skládání puzzle
ZÁJMOVÉ ČIINOSTI
 Halloween – vyřezávání, stříhání dýní
 sběr přírodnin a lisování listů, výrobky z přírodnin- zvířátka
z kaštanů, závěsné řetězy, rozfoukávání barev, výroba draků…
 barvy podzimu – míchání a tvoření
 práce s modelovací hmotou
 smyslové hry: „Co se změnilo“, „Co slyším“, „Na schovávanou“
 hry dle vlastní volby dětí: stavebnice, puzzle, hračky
REKREAČNÍ ČINNOSTI
 vycházky do okolí – volné hry dětí dle zájmu
 míčové hry - procvičování a chytání míče
 pohybové a míčové hry
 malování křídami na hřišti
PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ
 upevňovat PL orientaci
 doplnění k učivu: poznávání zvířat
 vyprávění podle obrázků, poznávání rozdílů
 sebeobsluha
 jak se správně chovat: známe kouzelná slovíčka
 prostředí – vytváření kladného vztahu k životnímu prostředí
 význam lesů – poznávání stromů

LISTOPAD - BLÍŽÍ SE ZIMA
Návštěva PC – učebny: pojmenování příslušenství PC, samostatné
zapínání a vypínání PC, pojmenování a význam klávesnice Ester, psaní
malých a velkých písmen, internet
ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI
 poslech písní dle výběru dětí
 četba – říkadla, pohádky, hádanky
 vyprávění – ranní besedy
REKREAČNÍ ČINNOSTI
 pohybové hry a soutěže, hry s míčem, švihadlem, cvičení na
balančním disku
 volné hry podle výběru dětí
 hry s oblíbenou hračkou
ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
 kreativní soutěž na téma list
 ilustrace básní a pohádek
 výroba draka
 zapouštění barvy- podzimní listí
 individuální zájmy dětí
 skládání z papíru
PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ
 svátek sv. Martina – svatomartinské pranostiky, seznámení s legendou
o sv. Martinovi
 poznávání stromů, listů a plodů
 společenské návyky – oslovování
 orientace v prostoru – „Nakresli, kam řeknu“
 odpady – třídění, využití

PROSINEC - VÁNOČNÍ ČAS
Návštěva PC – učebny: pojmenování příslušenství PC, samostatné
zapínání a vypínání PC, pojmenování a význam klávesnice Ester, psaní
malých a velkých písmen, internet;
ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI
 ranní vyprávění, vánoční témata - zvyky doma a v cizině
 poslech vánočních písní a koled
 četba z časopisů, omalovánky zima
 moje vánoční přání
 stavebnice a hry dle výběru dětí
ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
 pečení a zdobení perníčků
 vánoční výzdoba prostor ŠD
 výroba vánočních přáníček, svícnu, dárečků …
 výroba vánočních ozdob
 opakování vánočních koled a písniček
REKREAČNÍ ČINNOSTI
 hry se sněhem, zimní sporty
 vycházky do přírody - pozorování změn
 cvičení s hudbou - vnímání rytmu
 soutěže a vánoční besídka
 pohybové a míčové hry v tělocvičně
PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ
 pozorování změn v přírodě
 poznáváme lesní zvířata
 čtení s obrázky, počítání, zábavné úkoly
 hádanky, kvízy, doplňovačky
 lidové pranostiky
 bezpečnost při zapalování svíček, prskavek při oslavách Nového roku

LEDEN - ZIMNÍ RADOVÁNKY
Návštěva PC – učebny: opakování – samostatné zapínání a vypínání
PC, psaní malých a velkých písmen, psaní textu, internet /Alík/
ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI
 vyprávění na téma: „Vánoce u nás doma“
 stolní a společenské hry
 poslech hudby dle výběru dětí
 četba dle výběru
 TV – chvilka v tělocvičně
ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
 tvoření se zimní tématikou, symboly zimy
 práce s papírem
 navlékání korálků- náramek, korále…
 vystřihování a lepení obrázků
 hudebně pohybové hry
 prostorové stavby
REKREAČNÍ ČINNOSTI
 vycházky do okolí
 zimní zábava/hry se sněhem – stavění sněhuláka, koulování,
bobování
 míčové hry v tělocvičně
 pohybové hry
 soutěže
PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ
 opakování dny v týdnu, měsíce, roční období
 péče o ptáky v zimě
 opakování říkadel a básniček
 společenské návyky – správné stolování a dodržování hygieny
 pečujeme o své zdraví

ÚNOR - MASOPUST
Návštěva PC učebny: malování na PC, výukové programy, Alík
ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI
 pohádkový svět, dobro a zlo
 vyprávění drobných událostí ze života, společné vytváření atmosféry
pohody a klidu;
 práce s časopisy
 poslech pohádky – ilustrace
 poslech hudby - pohádkové písničky a dle výběru dětí
 relaxace s oblíbenou hračkou
 stolní hry, skládání puzzle
ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
 práce s vodovými barvami a temperou
 kreativní tvoření
 fantazie - prostorová stavba kostek
 mozaikové tvoření
 práce s papírem - provlékané obrázky, vystřihovánky…
REKREAČNÍ ČINNOSTI
 spontánní hry dle zájmu dětí
 vycházky do přírody - pozorování
 cvičení s hudbou a relaxační cvičení
 pohybové hry, hry na sněhu
PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ
 slovní hry, opakování abecedy
 péče o prostředí ŠD – úklid hraček, výzdoba
 opakování dopravních značek
 společenské návyky/dramatizace – omluva, požádání
 jídlo – zdravá výživa, šetříme potravinami

BŘEZEN - JARO ŤUKÁ NA DVEŘE
Návštěva PC učebny: malování doplněné
předchozího, hledáme na internetu informace

textem,

opakování

ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI
 poezie, říkadla a hádanky o jaru - časopisy, využití internetu
 četba pohádek a příběhů
 vyprávění dětí o zážitcích i trápení
 pozorování změn v přírodě – probouzí se jaro
 poslech písní dle výběru dětí
ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
 výroba záložky do knihy
 tvoření se symboly jara
 projekt - soutěž o nejhezčí kraslici
 práce s modelovací hmotou
 velikonoční zvyky a tradice
 oslava 1. jarního dne – loučení se zimou
 velikonoční tvoření
REKREAČNÍ ČINNOSTI
 vycházky do přírody
 pohybové a míčové hry dle zájmu dětí
PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ
 měsíc knihy – povídání o knihách
 jedl jsem/snědl jsem – povídání o zdravé výživě, vitamínech…
 návyky – úprava zevnějšku
 Abeceda – modelování nebo vystřihování písmen
 pozorování změn v přírodě: návrat stěhovavých ptáků, jarní květiny

DUBEN - BEZPEČNOST
Návštěva PC učebny: opakování – hledání informací na internetu / téma:
bezpečnost na silnicích
ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI
 poslech hudby - hudební styly – zájem dětí
 hry s hračkou dle vlastního výběru
 práce s časopisy – vystřihovánky, rébusy, osmisměrky…
 stolní hry
 omalovánky
ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
 kresba voskovkou, temperou, inkoustem… – květiny, včelky…
 kolektivní práce – textilní koláže s jarní tématikou
 výroba čarodějnice
 výroba dopravních značek
 smyslové hry: poznáváme předměty hmatem, popisem
 konstruktivní stavebnice – fantazie dětí
REKREAČNÍ ČINNOSTI
 vycházky do přírody, pozorování rozkvetlých zahrad
 závodivé a soutěživé hry v přírodě využití terénu
 hry s míčem
PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ
 smyslové hry – „Tichá pošta“, „Co je to?“…
 pojmenování zvířat a mláďat
 upevnění základních hygienických návyků - čistota stolování
 dopravní výchova – měsíc bezpečnosti, značky, křižovatky, přechody,
jízda na kole…

KVĚTEN - MOJE RODINA
Návštěva PC učebny: kopírování obrázku, kopírování textu, spuštění
poslechu písní nebo videa
ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI
 stolní a společenské hry
 individuální prohlížení časopisů a obrázkových knih
 vyprávění s dětmi - kladné a záporné postavy
 poslech hudby – poznávání interpretů
 omalovánky, skládaní magnetických obrázků
ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
 Den matek – přáníčko
 dárek pro maminku
 práce s textilem
 hrajeme si na: „Na nakupování“, „Na domov“, „Na kadeřnici“
 manipulační hry – provlékání
 navlékání korálků
 kresba portrétu – „kamarád“
 skládání z papíru
 soutěže a hry zaměřené na poznávání přírody a chování v přírodě
REKREAČNÍ ČINNOSTI
 vycházky do přírody na hřiště – průlezky, překážková dráha
 poznávání významných budov na náměstí, pozorování okolí
 hry dle zájmu dětí
 míčové hry
PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ
 všestranné využití časopisů, doplňovačky, hádanky a soutěživé hry
 komunikační dovednosti – přání k svátku, narozeninám…
 hry na rozvoj slovní zásoby
 hledání rozdílů, více × méně
 hádanky, doplňovačky, kvízy…
 rodina – vztahy v rodině, k rodičům, prarodičům, sourozencům

ČERVEN - TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
Návštěva PC učebny: kopírování obrázku, kopírování textu, hry a
poslech dle zájmu dětí; soutěže – „DEN DĚTÍ“
ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI
 stolní a společenské hry
 vyprávění a vymýšlení krátkých pohádkových příběhů
 poslech písní a pohádek dle výběru dětí
 opakování říkadel a písní doplněné kresbou
ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
 hudebně pohybové hry
 hry s oblíbenou hračkou
 kreslení v přírodě
 skládanky z papíru, volné kreslení a vybarvování, koláže z různých
materiálů, zápichy, vějíře, skládání z papíru
REKREAČNÍ ČINNOSTI
 vycházky do přírody
 pohybové hry na hřišti
 individuální záliby a hry
PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ
 všestranné využití časopisů, doplňovačky, hádanky a soutěživé hry
 opakování pravidel slušného chování, stolování…
 chování v přírodě – nebezpečí
 jak se chovat o prázdninách

