Plán školní družiny na měsíc: LEDEN 2018
IV. oddělení, vychovatelka: Pavlína Strejčková
Téma: „Jak na Nový rok, tak po celý rok“
1.Odpočinková, relaxační činnost:
- rozhovory s dětmi o zimních sportech ( lyžování, bobování, bruslení . . .)
- jaké byly vánoce a co udělalo největší radost . . .
- pohádky a příběhy K.J. Erbena a B.Němcovévý
- povídáme si o zvířátkách, která v zimě nespí . . .
- seznámení s novými hrami a hračkami
- individuální hry na koberci, stavíme z kostek i z Lega
2. Rekreační činnost:
- chodíme ven na školní zahradu i školní hřiště
- cvičíme a tančíme na koberci při hudbě
- při sněhové nadílce si postavíme sněhuláka
- pozorujeme stopy zvířátek a ptáčků ve sněhu
- nezapomínáme na pitný režim u dětí i v chladném počasí
3. Zájmová činnost:

Místo, kde žijeme: hřiště na Zahradním Městě, kam si děti chodí hrát ven,
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
povídáme si s dětmi na koberci, potom si nakreslíme obrázek
Rozmanitost přírody: sledujeme změny v přírodě v měsíci lednu
pomoc zvířátkům přežít zimu (krmítka, potrava)
Umění a kultura: poslech písní se zimní tématikou (Bude zima bude mráz . . .)
malujeme obrázky s tuší a zmizíkem( zimní sporty)
Člověk a svět práce: vyrábíme ve skupinkách dárečky pro budoucí prvňáčky
( veselý tučňák, barevné kytičky. . .)
nástěnky na chodbě i ve třídě, výzdoba oken školy
Člověk a jeho zdraví: nácvik hry „Hlava ramena kolena paty“
důležitosti osobní hygieny u dětí
kontrola mytí rukou, oblečení na ven
4. Příprava na vyučování: individuální pomoc při psaní DÚ
slovní hry ( slovní kopaná, řetězec slov, jazykolamy . . .)

5. Jiné činnosti: 1.ledna - Státní svátek - Nový rok.
6. ledna - Tři králové
12.ledna - ředitelské volno (volby prezidenta)
2.února – jednodenní pololetní prázdniny

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. Sportovní a pohybové kroužky jsou
z důvodů rekonstrukce tělocvičny zastaveny. Ostatní kroužky probíhají
v daných časech a domluva s lektory je v pořádku a bez problémů.

