Plán školní družiny na měsíc: LEDEN 2017
4. oddělení, vychovatelka: Pavlína Strejčková
Téma: „Zimní radovánky“
1. Odpočinková, relaxační činnost:
- rozhovory s dětmi o zimních sportech ( lyžování, bobování, bruslení . . .)
- pohádky B. Němcové a K. J. Erbena, seznámení s knížkou
- besedujeme a povídáme si o zvířátkách a jak přežívají zimu . . .
- klidové hry na koberci (Tleskaná, Tichá pošta, Mrkaná . . .)

2. Rekreační činnost:
- hrajeme si v pokojíčku na koberci s novými hrami a hračkami
- cvičíme na koberci při hudbě, zapojení do pohybu chlapce i děvčata
- při sněhové nadílce si postavíme sněhuláka
- pozorujeme stopy zvířátek a ptáčků ve sněhu
- využití tělocvičny ve středu od 14 – 15 hod.

3. Zájmová činnost:
Místo, kde žijeme: co se nám líbí a nelíbí v místě našeho bydlištěkam si děti chodí venku nejraději hrát a proč
besedujeme s dětmi v kroužku na koberci

Lidé kolem nás: děti popisují domy, byty kde bydlí, jejich zařízení, zkusí si postavit
dům z kostek stavebnice nebo ho nakreslí (pastelky, voskovky)

Lidé a čas: co zajímavého jsme zažili o vánočních svátcích
co dětem udělalo největší radost pod stromečkem . . .
povídáme si s dětmi v kroužku na koberci, potom si nakreslíme obrázek

Rozmanitost přírody: sledujeme změny v přírodě v měsíci lednu
pomoc zvířátkům přežít zimu (krmítka, potrava)

Umění a kultura: písnička Velrybářská výprava s doprovodem kytary
malujeme obrázky s tuší a zmizíkem (zimní sporty)
Člověk a svět práce: vyrábíme drobné dárečky pro děti k zápisu, nápady: zvířátka a kytičky na špejli,
veselý kašpárek nebo pejsek

Člověk a jeho zdraví: naučíme se ukazovací hru „Hlava, ramena, kolena, palce
povídáme si s dětmi o důležitosti osobní hygieny
kontroluji mytí rukou, dohlížím na pitný režim . . .
4. Příprava na vyučování: individuální pomoc při psaní DÚ
Jaké už známe písmenka?
Vymýšlíme slova na různá písmena

5. Jiné činnosti: třídění her a hraček v pokojíčku - úklid
nástěnka na chodbě – změna, doplnění

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.

7. Kroužky: nabídka zájmových útvarů na škole. Kroužky probíhají v daných časech a pravidelně.

