
                        Plán školní družiny na měsíc : Leden  2017 

III. oddělení,  vychovatelka :  Pavla Popková 

Téma: Zimní radovánky 

1.Odpočinková, relaxační činnost: 

-při poledním odpočinku relaxujeme na koberci při četbě z knihy, kterou si  děti  přinesou z domova 

-vyprávíme si o prožitých vánočních dnech a  jaké  dárky nebo zážitky nám udělaly největší radost                 

a proč 

-hrajeme odpočinkové hry ,,Paní  Zima přichází“ (děti říkají slova, která se vztahují k zimnímu období) 

                                                 „Zvířátková  hra“ (přednášíme, zpíváme, vypravujeme část příběhu, kde 

vystupují zvířátka) 

-děti v pokojíčku odpočívají dle potřeby a využívají družinové hračky, seznámíme se s pravidly nových 

her, které děti dostaly do družiny 

2.Rekreační činnost: 

-dle počasí využíváme školní terasu  

3.Zájmová činnost: 

                    Místo, kde žijeme: rozdíl života ve městě,  na venkově a na horách – společně hledáme 

klady a zápory 

                      Porovnáváme,  jak vypadá zima ve městě a na horách-proč tomu tak je, a  kde by se nám 

více líbilo 

                       Lidé kolem nás: práce v kolektivu, opakujeme si dohodnutá pravidla školní družiny                        

a snažíme si navzájem pomáhat 

                       Lidé a čas: zvyky a obyčeje – Tři králové 

                       Rozmanitost přírody:  pozorujeme  změny v přírodě, jak se staráme v zimě o zvířátka-

vyprávění spojené s poučením (pečujeme o svoji květinu ve družině) 

                        Umění a kultura: činnost je zaměřena na výrobu dárečků pro budoucí první třídy 

                        Člověk a svět práce:   učíme se vystřihovat sněhové vločky z papíru 

zažehlovací  korálky - individuálně dle zájmu si děti skládají korálkové obrázky 

ptačí strom- krmení pro ptáky výroba čerstvých korálků z jablek a mrkve a společné ozdobení stromu 

na terase (činnost spojená s vyprávěním o životě ptáků v zimě) 

                         Člověk a jeho zdraví: dodržujeme pravidla hygieny a pitný režim 



Upevňujeme návyky v oblasti zdraví-jak předcházet nemocem a úrazům 

4.Příprava na vyučování: zábavnou formou pomocí didaktických her procvičujeme probrané učivo 

- individuálně, dle zájmu vypracováváme domácí úkoly 

- dbáme na správnou výslovnost 

5. Jiné činnosti: nakreslíme si na desky obrázek se zimní tématikou (tyto desky slouží k ukládání 

výkresů a výrobku ze školní družiny) 

6. Poznámky: Žáci byli seznámeni se zásadami bezpečnosti, ochrany zdraví, požární ochrany                             

a dopravní kázni. Žáci budou před každou činností poučeni o bezpečnosti a jak předcházet úrazům. 

                           

                         


