Plán školní družiny na měsíc: Prosinec
4. oddělení, vychovatelka: Pavlína Strejčková
Téma: „Vánoční těšení“
1. Odpočinková, relaxační činnost:
- povídáme si s dětmi, jaké vánoční zvyky a tradice znají
- Čert, Mikuláš a Anděl, postavy, ke kterým se váže datum 5. prosince
- vzpomínáme s dětmi na televizní pohádky o čertech
- posloucháme vánoční koledy a písně na CD a zazpíváme si známé vánoční písně
- seznámení s krásnými českými pohádkami od B. Němcové a K. J. Erbena.
2. Rekreační činnost:
- pozorování změn v přírodě
- krátké vycházky do přírody – školní hřiště, zahrada
- pohybové hry na zahřátí (cukr káva limonáda, škatulka batolata . . .)
- malá tělocvična – možno využít ve středu 14 – 15hod.
Společné akce : Divadlo ve školní družině – představení Čert a Káča v tělocvičně
3. Zájmová činnost:
Místo, kde žijeme: pomoc dětí rodičům, jak se zapojují do domácích prací
Zahradní Město, jak se postupně mění, rozhovory s dětmi
Lidé kolem nás: vyprávíme si o vánočních zvycích, které se zachovaly dodnes
dodržování zvyků a tradic v naší rodině
vyzdobíme si třídu vánočními motivy
Lidé a čas: zdobíme stromeček ozdobami
vyrábíme řetěz z barevného papíru
drobné dárečky pro naše kamarády
Rozmanitost přírody: vyprávíme si s dětmi o tom, jak pomáháme v zimě přežít
zvířátkům a ptákům
některá zvířátka přes zimu spí a budí se až na jaře
seznámení s knížkou “Zvířata kolem nás“
Umění a kultura: seznámení dětí s Orffovými nástroji na koberci v kroužku
Člověk a svět práce: vyrábíme vánoční přáníčka pro naše nejbližší
veselý čertík z barevného papíru
Člověk a jeho zdraví: dodržování pitného režimu
vhodné oblečení na ven, pobyt venku je důležitý
4. Příprava na vyučování: písmenkové hry na koberci i na tabuli
vymýšlíme co nejvíce slov na dané písmenko
šibenice, hádání slov na tabuli

5. Jiné činnosti: 2. 12. divadlo ve školní družině: ČERT a KÁČA
vánoční výzdoba ve třídě – nástěnky, okna i parapety, na chodbě vánoční tématika ,,začíná
zimní období,,
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.

