Plán školní družiny na měsíc: duben 2017
I. oddělení, vychovatelka: M. Novotná
Téma: Velikonoce – proměny počasí
1. Odpočinková, relaxační činnost:
- Relaxujeme v pokojíčku
- kreslíme, vybarvujeme omalovánky
- Stavíme si z kostek
- Hrajeme si s autodráhami, s vláčky, s kuličkovou dráhou
- Hrajeme stolní hry

2. Rekreační činnost:
- Hrajeme si a sportujeme na školní zahradě
- Sportujeme na školním hřišti- podle počasí – atletika, kopaná, vybíjená

3. Zájmová činnost:
Místo, kde žijeme:
- Popisujeme naši cestu do školy, jak se chováme při přecházení vozovky, zda
známe své okolí – jména ulic

Lidé kolem nás:
- Zjistíme od rodičů a prarodičů, jak slavili Velikonoce ve svém dětství, jaké
dodržovali zvyky

Lidé a čas:
- Naučíme se velikonoční koledy, zjistíme, jak se v dávných dobách koledovalo a
jaké se dodržovaly zvyky

Rozmanitost přírody:
- Den Země – povíme si, jak chráníme přírodu
- Připravíme si do družiny nádoby na tříděný odpad – budeme třídit papír, plast a
směsný odpad
- Vyprávíme si o mláďatech, která se na jaře rodí – přiřazujeme názvy mláďat
správně ke zvířatům

Umění a kultura:
- Nakreslíme „naše nejoblíbenější zvíře“
Budeme si vyprávět o tom, jaká chováme doma zvířátka

Člověk a svět práce:
- Vyrobíme si objekty z recyklovatelných materiálů – z PET lahví, víček, papíru
apod.- panáčky z papírových roliček, mozaiky z luštěnin apod
-

Člověk a jeho zdraví:
- Povíme si, jaký vliv na nás má počasí, jak se podle počasí správně oblékat
- Zjistíme, co se děje na školní zahradě – co kvete, co už vyrůstá na záhonech

3. Příprava na vyučování:
- Hrajeme didaktické hry
- Vybarvujeme omalovánky „Na silnici bezpečně“
- Hrajeme paměťové hry – pexeso, Doble

4. Jiné činnosti:
- Připravíme turnaj v kuličkách
- Zúčastníme se vystoupení kouzelníka ve školní družině
- Zúčastníme se oslavy Čarodějnic na školní terase

6. Poznámky: Žáci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. Žáci byli
seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny a řádem školní jídelny.

