Plán školní družiny na měsíc: Květen
III. oddělení, vychovatelka: Pavla Popková
Téma: Příroda se probouzí
1. Odpočinková, relaxační činnost:
- polední odpočinek, relaxujeme na koberci v pokojíčku při četbě z knihy na pokračování ,,Neználkovy
příhody,,
- povídáme si v kruhu na koberci na dané téma-např. jak doma pomáháme mamince, jak trávíme
volné chvilky s rodinou……
- hrajeme si v pokojíčku s hračkami, využíváme stolní hry…
2. Rekreační činnost:
-sportovní činnosti na školní terase, děti mají k dispozici sportovní náčiní ( míče, švihadla, skákací
gumy, rakety na líný tenis…..)
-hrajeme míčové hry a využíváme venkovní prolézačky
3. Zájmová činnost:
Místo, kde žijeme: rodina (místo, kam patříme, život rodiny, příbuzenské vztahy)
15.5- den rodin
Maminky mají svátek: říkanky a básničky pro maminky, vyprávíme o své mamince a snažíme se svoji
maminku popsat, jak ji vidíme my
Ledoví muži: Pankrác, Servác, Bonifác (povídání s dětmi o lidových pranostikách)
Lidé kolem nás: jaké vlastnosti by měl mít můj kamarád (společně besedujeme v kruhu
na koberci)
Rozmanitost přírody: všímáme si změn v přírodě , máme doma zvířata (jaké bychom si
přáli nejraději, volně žijící zvířata, můj domácí mazlíček)
-besedujeme o důležitosti léčivých bylin
-poznáváme luční květiny a živočichy
Lidé a čas: opakujeme si hodiny a ukazujeme čas na papírových hodinách
Umění a kultura: kreslíme svoji maminku a vyrábíme pro ni přáníčka k jejímu svátku –
práce s barevným papírem
-vybarvujeme omalovánky s jarní tématikou ( mandaly ), malujeme barevnými křídami na školní
terase

Člověk a svět práce: udržujeme pořádek ve svých věcech, uklízíme si po sobě hračky a
své pracovní místo, pracujeme s modelovací hmotou
Člověk a jeho zdraví: vedení ke správnému životnímu stylu, zdravý jídelníček
-děti vymýšlejí, co by zařadily do svého jídelníčku, co je zdravé a co nám naopak škodí
4. Příprava na vyučování: dle potřeby vypracováváme domácí úkoly a zábavnou formou procvičujeme
probrané učivo
5.Jinné činnosti: 1. 5. státní svátek
8. 5. státní svátek
6. Poznámky: Žáci byli poučeni o bezpečnosti, dopravní kázni a požární ochraně. Byli seznámeni se
školním řádem, řádem školní družiny a řádem školní jídelny.
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