Plán školní družiny na měsíc : Prosinec 2017
IV. oddělení, vychovatelka: Pavlína Strejčková
Téma: Vánoce
1. Odpočinková, relaxační činnost:
- čtení na pokračování Chaloupka na vršku
- stolní a společenské hry u stolečku
- hádáme pohádku podle ukázky z knížky
- posloucháme vánoční koledy a písně na CD
- rozhovory s dětmi o vánočních zvycích, tradice
- pohádka na DVD s tématem vánoc „Polární expres“
2. Rekreační činnost:
- pravidelný pobyt venku
- v chladných dnech a smogu omezená aktivita venku
- školní terasa s možností různých sportovních činností
- hýbeme se a cvičíme i na koberci
- hrátky na sněhu (pokud napadne)
3. Zájmová činnost:
Místo, kde žijeme: vánoce v různých krajích a městech, vánoční zvyky
a obyčeje v rodinách, posloucháme vánoční koledy
Lidé kolem nás: jak potěšíme naše blízké o vánocích? Vymýšlíme dárečky pro
kamarády ve třídě, vánoční besídka s tombolou
Lidé a čas : Štědrý den u nás i ve světě, beseda i rozhovor . . .
těšíme se na Ježíška i na vánoční prázdniny
Rozmanitost přírody: zvířátka se připravují na zimu, lidé jim pomáhají
S nedostatkem potravy,zimní spánek u zvířat, vyprávění
Umění a kultura: kreslíme Čerta,Mikuláše i Anděla ( pastelky, fixi, voskovky),
vyrábíme vánoční přání, vybarvujeme vánoční mandaly spojení s poslechem krásných vánočních písní
Člověk a svět práce: vyrábíme ozdoby na stromek z vlnitého barevného kartonu,
řetěz z barevného papíru, spolupráce všech žáků
ozdoby i řetěz využijeme ke zdobení vánočního stromku
Člověk a jeho zdraví: jak nám chutná ve školní jídelně, diskuse s žáky
pitný režim a jeho důležitost,
4. Příprava na vyučování: pravidelná návštěva knihovny, prohlížení a četba knížek,
.
individuální pomoc při psaní DÚ, časopis Vláček . . .

5. Jiné činnosti: vánoční výzdoba třídy i chodby (nástěnky, okna, magnetická tabule)

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, spolupráce lektorů s vychovateli.

