Plán výchovně vzdělávací činnosti na měsíc prosinec 2016
I. oddělení ŠD vych. M. Novotná
Téma: Vánoční těšení
1) Odpočinková a relaxační činnost
- Píšeme dopis Ježíškovi
- Vyprávíme si o blížících se svátcích – Mikuláši a Vánocích
- Nakreslíme, co bychom si přáli pod stromečkem
- Vybarvujeme omalovánky se zimní tématikou
- Čteme a říkáme si o lidových pranostikách, vztahujících se k tomuto
období
- Hrajeme společenské hry – pexeso, Dobble, apod.
2) Rekreační činnost
- Hrajeme si a sportujeme na školní zahradě
- Podle počasí – stavíme stavby ze sněhu
- Bobujeme
3) Zájmová činnost
a) Město, kde žijeme
- Povídáme si o vánočních trzích, konaných v naší městské části
b) Lidé kolem nás
– Zjišťujeme, kdo se stará o stromky, které si kupujeme na Vánoce, kdo
a jak se stará o kapry, které o Vánocích jíme, kde si stromek nebo kapra
můžeme koupit
c) Lidé a čas
- Vyprávíme spolužákům, jaké udržujeme vánoční tradice v rodinách
- Kdo s námi tráví Vánoce- babičky, dědečkové, širší rodina
d) Rozmanitosti přírody
- Pozorujeme změny v přírodě – vysvětlíme si, proč sněží, proč mrzne
- Nakreslíme si vánoční okno – využijeme tempery – obrázky
vyzdobíme nástěnku ve vestibulu školy
e) Umění a kultura
- Vyzdobíme si vánočně družinu – vystříháme z papíru vločky a zasněžená
městečka
- Naučíme se vyrábět proplétané vánoční hvězdy

- Vyrobíme vánoční přáníčka a drobné vánoční dárečky pro své blízké
f) Člověk a svět práce
- Vyrobíme si Betlém
- Vyrobíme si adventní kalendář – z barevných papírů
- Naučíme se vyrábět adventní věnečky
g) Člověk a jeho zdraví
-Dbáme na správné oblečení, když jdeme na školní zahradu
-Zjišťujeme, jak se můžeme otužovat, abychom zůstali i v zimě zdraví
4) Příprava na vyučování
- Píšeme zadané domácí úkoly
- Vyprávíme příběh podle obrázků
- Hrajeme loutkové divadlo
5) Jiné činnosti: 2. 12. divadlo ve školní družině: Čert a Káča
Uspořádáme si vánoční besídku ve své družině
6) Žáci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně, hygieně a
dopravní kázni ve škole, i během vánočních prázdnin. Žáci byli seznámeni
se školním řádem, řádem školní družiny a školní jídelny.

