Plán školní družiny na měsíc : únor 2018
III. oddělení, vychovatelka : Pavla Popková
Téma: Masopust
-masopust, výroba masek z různých materiálů
- den sv. Valentýna 14.2- výroba přáníček
-den mateřského jazyka
-prostor pro spolužáky z jiných zemí
-já a moje tělo ( jídelníček, hygiena, předcházení úrazům)
1.Odpočinková ,relaxační činnost:
-relaxace na koberci při poledním odpočinku
- četba z knihy na pokračování- snažíme se pracovat s textem, porozumět mu a vlastními slovy
převyprávět
- hrajeme odpočinkové hry na koberci- ztracení pohádkoví hrdinové, víte- nevíte, poznej po hmatu,
hra na schovaná slovíčka atd.
- vybarvujeme omalovánky se zimní tématikou- mandaly, zimní sporty
2.Rekreační činnost:
- dle příznivého počasí využíváme školní terasu –využíváme sportovní náčiní, dle počasí hry na sněhu
- hrajeme stolní hry a věnujeme se individuálním činnostem
3.Zájmová činnost:
Místo, kde žijeme: můj dětský pokoj – popisujeme svůj pokojíček, jak v pokojíčku trávíme svůj
volný čas, jaké hračky a věci nám ho zdobí a také si pokojíček namalujeme
Lidé kolem nás : práce v kolektivu, navzájem si pomáháme a neustále si opakujeme kouzelná
slovíčka tento měsíc- ,,nenič věci kolem sebe,,
Lidé a čas : pranostiky na měsíc únor
Rozmanitost přírody : roční období, prohlubování vědomostí o přírodě, zájem o živou a
neživou přírodu
pečujeme o květiny ve školní družině i doma
Umění a kultura : říkanky a básničky k zimě , zimní sporty- pantomima , svátek sv. Valentýna
vyprávění o masopustu, jak a proč se slaví….
Člověk a svět práce : zimní sporty- výzdoba chodby a třídy , výroba masek

valentýnská přáníčka , v zemi věčného ledu a chladu- obrázky k danému tématu
Udržujeme pravidelně pořádek ve svých věcech
Člověk a svět zdraví : dodržujeme pravidelnou hygienu a pitný režim , bezpečnost při
zimním sportování , otužování a správná životospráva( vypracování pracovního listu)
4. Příprava na vyučování : zábavnou formou procvičujeme probrané učivo a dle zájmu rodičů
vypracováváme domácí úkoly
5. Jiné činnosti : jednodenní pololetní prázdniny- 2.2. 2018
jarní prázdniny- 12.2- 18.2. 2018
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.

