PROSINEC: 2017/2018
VII. oddělení: Jitka Mixová
Téma:
ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ OBDOBÍ
PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU 2018
1.

Odpočinková činnost:
čteme na pokračování: Karel Čapek - Dášeňka
odpočíváme ve školní družině – hrajeme si se stavebnicemi individuálně i společně,
kreslíme na volné téma, věnujeme se stolním hrám

2.

Činnost zájmová a rekreační:
aktivně se pohybujeme na školní terase, individuální i společné hry přizpůsobíme
aktuálnímu počasí (využijeme sníh pro tvorbu – sněhuláci, stavbičky ze sněhu, obrazce ze
stop)
Zájmová činnost:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT:
povídáme si – svátky, zvyky, obyčeje: Barbora (barborky a barbory), Mikuláš
(sv. Mikuláš, čert, anděl), Lucie (lucky)
vyrábíme – ozdobná obálka ( překládání, skládání, lepení) a dopis Ježíškovi
(vymalovánka), společný dopis za třídu i jednotlivě domů
UMĚNÍ A KULTURA:
aktivně prožíváme adventní čas – označujeme ubývající dny v domečkovém
kalendáři
zopakujeme si básničky pro Mikuláše a prožijeme Mikulášskou nadílku
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE:
povídáme si o průběhu Vánoc (Štedrý den, první a druhý svátek, symboly ,
tradice, zvyklosti, Vánoce v jiných kulturách...)
vyrábíme vánoční dárečky: stojací betlémek (přehýbání, vybarvování, lepení)
prostorový stromeček ( práce se šablonou, polepování, vystřihování, montáž),
přáníčko s ozdobou (rytí do materiálu, lepení, koláž)
zdobíme společný vánoční stromek a vyrobíme vlastní ozdobičky – mašličky
(přehýbání, mačkaní, vázání)
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ:
přiměřeně se oblékáme vzhledem k počasí, otužujeme se pobytem a pohybem
venku, hlídáme si pitný režim a správnou hygienu jako ochranu před nemocemi

3. Příprava na vyučování:
připomeneme si konec starého roku a příchod nového (změna letopočtu, odlišnost kalendářního
a školního roku), individuálně vypracujeme domácí úkoly,
udržujeme pořádek ve školních věcech, ve třídě a před třídou ŠD, v šatně, na terase
4. Jiné činnosti: státní svátky 24. 12., 25. 12. a 26. 12.
5. Poznámky: Žáci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. Žáci byli
seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny a řádem jídelny.

