Plán školní družiny na měsíc: Březen 2018
Vychovatelka: Petra Ipserová, II. Oddělení
Téma:

-: DUBEN: „Měsíc bezpečnosti

- svátky jara velikonoce (výrobky s velikonočními náměty)
- Duben měsíc bezpečnosti
- Den úcty ke stáří (jak se žilo dříve)
- Den Země
- slet čarodějnic (kostýmy, soutěže, tanec)

1. Odpočinková činnost:
- četba na pokračování : Maxipes Fík
- poslech pohádek z CD
- volné hry v pokojíčku v ŠD, korálkování
-deskové hry dle výběru dětí, hra s novou kuchyňkou
- mandaly

2. Rekreační činnost:
-sportovní hry na školní terase a v zahradě
- využití pískoviště a nových hraček na písek
- fotbal, badminton, soft tenis
-vycházka do okolí školy
- školní hřiště

3. Zájmová činnost:
Místo kde žijeme: Jaké jarní práce se provádějí v našem okolí (rozdíl město-venkov),vrátíme
se tímto k přečtené knížce Honzíkova cesta.
Lidé kolem nás: Společná každoroční akce: Slet čarodějnic (vzhledem k uzávěře tělocvičen
provedeme na terase nebo na školním hřišti, masky, soutěže, diskotéka, lektvary
Lidé a čas: Den úcty ke stáří, jak se žilo dříve , jak žijeme dnes) děti budou mít za úkol zjistit
od prarodičů jejich životní zkušenosti a sdělit je ostatním ve družině, pustíme si ukázky
z internetu, porovnáme

Rozmanitost přírody: Den Země, povídáme si, jak se slaví ve světě, jak šetřit životní prostředí,
jak osobně můžeme přispět
Člověk a jeho svět: Bezpečná cesta do školy a zpět ,předcházení úrazům, první pomoc
Člověk a svět práce: vyrábíme jarní koláž se sněženkami, kytičkový košíček , jarní ozdoby ze
studeného porcelánu
Člověk a jeho zdraví: důraz na hygienu v kolektivu, jarní úklid hraček a her, kompletace
4. Příprava na vyučování:
- procvičovací listy
- pracovní listy, motanice
- starší děti mohou vypracovávat DÚ
5.Poznámky: Žáci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. Žáci byli seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny a školní jídelny.

