Plán školní družiny na měsíc:

Říjen 2018

III. oddělení
Téma: Pan podzim vypráví
- vyprávění o podzimu a jeho výtvarné ztvárnění
- pozorování změn v přírodě
- světový den zvířat ( 4. října)
- společná četba
- Halloween
- doba sklizně- ovoce zelenina
- draci v oblacích
1. Odpočinková , relaxační činnost:
- odpočinek na koberci v pokojíčku při četbě z knihy ,,Žofka ředitelka ZOO,,
- porozumění textu – děti vlastními slovy převypravují přečtenou kapitolu – zaměřujeme se na klady a
zápory zvířecích hrdinů
- podzim- dramatizace- děti zkoušejí napodobit podzimní počasí (padající listí, vítr v korunách stromů,
bubnující déšť, vichřice….)
- říkáme a čteme si pranostiky, hádanky, přísloví a pořekadla vztahujíci se k podzimu
-rozvíjíme slovní zásobu – popisujeme a vytleskáváme obrázky
- odpovídáme na otázky pro chytré děti- víš kde bydlíš, jak se jmenují a kde pracují tvoji rodiče, víš
jaké je roční období, co je dnes za den, jaký den byl včera, co bude za den zítra,……)
- vybarvujeme omalovánky s podzimní tématikou
- hrajeme si v pokojíčku s hračkami
- dle zájmu využíváme společenské hry
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
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. Jinné činnosti:
-4.října (světový den zvířat)

28.října (státní svátek)

- 5.10- volby (ředitelské volno)

29.10-30.10 ( podzimní prázdniny)

6.Poznámky: Žáci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. Žáci byli seznámeni
se školním řádem, řádem školní družiny, včetně bezpečného odchodu ze školní družiny a řádem
školní jídelny

