Plán školní družiny na měsíc : Říjen 2016
4.oddělení, vychovatelka Pavlína Strejčková

Téma : Veselé barvy podzimu
1.Odpočinková,relaxační činnost :
Seznámení s novou pohádkovou knížkou pro děti „České pohádky“ (Ze sbírek K. J. Erbena
a B. Němcové). Ukázka obrázků v knížce a četba první pohádky. Při odpočinku na koberci si
mohou děti lehnout na svůj vlastní polštářek z domova. Stavíme z kostek, stavebnice Cheva
,Lego a jiné . . .Vyprávíme si s dětmi o tom, jak se pomalu mění příroda na podzim, co
můžeme pozorovat na stromech, sklizeň ovocných stromů, co dělají některá zvířátka na
podzim a jak je to s ptáčky, kteří odlétají do teplých krajin. U stolečků děti kreslí,
omalovánky.

2. Zájmová činnost :
Místo, kde žijeme: při vycházce do blízkého okolí se s dětmi zastavím u naučných tabulí, kde
jsou zajímavosti o přírodě a ulicích na Zahradním Městě
Lidé kolem nás: prvňáčci se postupně seznamují s ostatními spolužáky ze třídy, odpoledne
ve školní družině se poznávají i s dětmi s ostatních oddělení školní družiny, kolektivní hry
probíhají hlavně v době rekreační činnosti na školní zahradě.
Lidé a čas: průběžně opakujeme pravidla slušného chování ve školní družině. Poznávání
kamarádů i v ostatních oddělení ŠD. Kolektivní hry probíhají pravidelně při pobytu venku od
14 – 15hod.
Rozmanitost přírody : při pobytu na školní zahradě pozorujeme s dětmi stromy a keře, které
už mají barvy podzimu, případně můžeme sbírat přírodní materiál např. kaštany, šípky . . .
Člověk a jeho svět: povídáme si s dětmi o zvířátkách.( domácí, divoká i zvířata v ZOO)
4.října - Světový den zvířat. Prohlížení časopisů Sluníčko i Mateřídouška, hledáme zvířátka
Člověk a svět práce: učíme se s dětmi stříhat rovně i dokulata. Vyrábíme veselého dráčka –
děti malují voskovkami, sami dolepují barevný krepový papír. Zapouštíme vodové barvy na
mokrý podklad - čtvrtku. Jaké jsou teplé a studené barvy? Co vznikne zapouštěním barev do
sebe?
Člověk a jeho zdraví: dodržování pitného režimu v ŠD, sleduji vhodné oblečení u dětí na ven,
při větších sportovních aktivitách zklidnění a odpočinek, důsledné dodržování mytí rukou po
návštěvě toalety, odpolední svačiny dětí v ŠD, mléčné automaty – pomoc u prvňáčků . . .

Rekreační činnost: pravidelný pobyt venku v době od 14 – 15hod. Zkoušíme házení a chytání
míče obouruč, ti šikovnější i jednou rukou, využití náčiní i pískoviště na školní zahradě.
Příprava na vyučování: básničky a říkanky na zlepšení slovní zásoby, správné výslovnosti . . .
Jiné činnosti: Děti se učí po sobě uklízet své pracovní místo, hry a hračky. Učíme se používat
mezi dětmi kouzelná slůvka děkuji, s dovolením, prosím tě, promiň . . .
Poznámky : Žáci byli opětovně poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni.
Zopakování pravidel chování na školní zahradě, bezpečnost na průlezkách, pískovišti.
Kroužky: nabídka kroužků je velice pestrá. Děti mají každý den možnost chodit do nějakého
kroužku. Lektoři si děti sami vyzvedávají a potom je zase vrací do oddělení ŠD.

