
Plán školní družiny na měsíc: Prosinec 2017 

 VI. oddělení, vychovatelka, L. Friedrich  

1. Odpočinková, relaxační činnost: 

- Relaxace a hry na koberci  

       - Čtení na pokračování  

- Společné vyprávění o zimních svátcích (Mikuláš, Čert, Anděl, Vánoce) 

       - Individuální prohlížení knih a časopisů 

2. Rekreační činnost: 

        - Výrobky se zimní tématikou (omalovánky, obrázky) 

- hrajeme rekreační hry na školní terase 

       -hrajeme tvořivé hry ve třídě 

       -sledujeme vánočně laděných filmových pohádek a příběhu 

3. Zájmová činnost: 

Místo, kde žijeme:  5 prosince den sv. Mikuláše, 24 prosince Vánoce 

 

Lidé kolem nás:  Kouzelné slovíčko tohoto měsíce zní: „Omlouvám se“ věci, které společně 

s tebou používají i tvoji kamarádi. 

 

Lidé a čas:    Za prosincem končí rok, do nového už jen krok. V prosinci jsou vánoce, přesně 

jednou po roce. 

       

•  Rozmanitost přírody: pozorujeme změny v přírodě,  první mrazík, první sníh  

        Člověk a svět práci: Vánoční výzdoba oken školy. Výroba adventních věnečků 

Umění a kultura: malujeme sněhovou vločku, sněhuláka apod. 

              Člověk a svět práce: - Kreslení na zimní téma „Vánoce“ 

Člověk a jeho zdraví: každodenní pobyt na školní terase, stavíme sněhuláka.  

                                      Oblékáme se podle počasí 

4. Příprava na vyučování:                    Hrajeme didaktické hry ( Obrázky v kostce, Pexeso ) 

                                                                Připravujeme domácí úkoly (po dohodě s rodiči)  

                                                                Péče o pořádek ve školní družině, aktovkách, na chodbě. 

 

 5. Jiné činnosti:                             23,11-2,1 Vánoční prázdniny 

                                                            

 6. Poznámky:        Účastnici byli poučení o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni.           

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Četba vánočních příběhů, povídáme si o vánočních zvycích, prakticky si je zkoušíme, - výroba 
závěsného adventního věnce - společná práce, - adventní kalendář - společná práce, - vá 
PROSINEC : Kouzelný vánoční měsíc 

• Mikulášské rejdění – nadílka, soutěže, hry, tanec 
• Adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, učíme se koledy 
• Vyprávíme si naše rodinné vánoční příběhy 
• Vyrábíme výrobky s vánočními náměty, přáníčka, vytváříme vánoční 

výzdobu, zdobíme společně stromeček 
• Zkoušíme vánoční zvyky – pouštíme svíčky ve skořápkách, lijeme vosk 

apod. 
• Vycházky do zimní přírody, zdobíme „vánočně ” stromek na hřišti ŠD, 

pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu ( nosíme do krmítka nasbírané 
plody) 

•             noční besídka, - vycházky do okolí. - královna, král měsíce. Leden - Lovci 

 


