Plán školní družiny na měsíc:

Říjen 2017

III. odd. vychovatelka : Pavla Popková
Téma: Hrajeme si s barvami
- příroda okolo nás – využíváme listy a plody pro koláže zhotovujeme z nich šperky a jiné výrobky
- draci v oblacích
- ekologická výchova – ochrana přírody, třídění odpadu
- 28. 10. začátek zimního času
- 31. 10. zaklínadla, nadpřirozené bytosti, lektvary, oslavy Halloweenu
1. Odpočinková , relaxační činnost:
- čteme a posloucháme pohádky při poledním odpočinku (příběhy kocoura Mikeše – rozebíráme
jednotlivé kapitoly)
- povídání s dětmi o podzimu, jeho barvách a přechodu na zimní čas
- relaxujeme a hrajeme si v pokojíčku s hračkami
- dle zájmu využíváme společenské hry
- říkáme a čteme si pranostiky, hádanky, přísloví a pořekadla vztahující se k podzimu
2. Rekreační činnost:
- sportovní činnosti na školní terase či na školním hřišti
- využíváme sportovní náčiní: míče, švihadla, rakety na líný tenis…..
3. Zájmová činnost:
Místo, kde žijeme: jaké přírodniny mohu ve svém okolí najít, jejich sběr (kaštany, barevné listy,
šípek…)
Lidé kolem nás: naši spolužáci a kamarádi - zaměřujeme se na vztahy v dětském kolektivu,
respektujeme dohodnutá pravidla, základy společenského chování
Lidé a čas: povídáme si zážitky z víkendu, jak děti tráví svůj volný čas a co by doporučily svým
spolužákům – kroužky, zájmové činnosti
Rozmanitost přírody: pozorujeme změny v přírodě, žáci si nosí svoji pokojovou rostlinu
o kterou se během šk. roku starají
Poznávání a ochrana přírody – poznávání stromů a keřů (proč opadává stromům listí)
Umění a kultura: vybarvujeme podzimní omalovánky

Modelujeme podzimní ovoce a zeleninu z plastelíny
Člověk a svět práce: činnost je zaměřena na výrobu draků, práci s podzimními listy a přírodním
materiálem (výroba podzimníčků z papírových ruliček)
Člověk a jeho zdraví: žáci jsou poučeni o bezpečnosti v prostorách školy i mimo ni, dodržování
hygieny a udržování pořádku ve třídě a svých věcech
4.Příprava na vyučování:
Didaktické hry
5. Jiné činnosti:
-4. října (světový den zvířat)

28. října (státní svátek)

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.

