VI. oddělení, listopad 2018
Téma: ,, Máme se rádi, jsme kamarádi“
Základní obsah činností:
- rozvoj sociálních zkušeností (laskavost, pomoc, pochvala)
- respektování dohodnutých pravidel ve školní družině, moje práva a povinnosti
- vytváření dobrých vztahů v kolektivu, mezi spolužáky, učit se naslouchat a vycházet
spolu bez násilí
- osvojování a dodržování základů společenského chování (zdravení, poděkování, úcta
ke starším, správné stolování)
- rozvoj vztahu k přírodě, sounáležitosti s přírodou živou a neživou
- kolektivní míčové, stolní a společenské hry
- Dušičky
- příprava na Advent

1. Odpočinková a relaxační činnost
-četba knihy na pokračování
- kolektivní míčové hry na hřišti- Na trpaslíka, Na jelena, Obr a trpaslík
- cvičení a tanec při hudbě
- společenské hry, soutěž v pexesu
- hry na utužování kolektivu
-povídání moje práva a moje povinnosti

2. Zájmová činnost
Místo kde žijeme: škola a její nejbližší okolí (zjistíme, kde máme obchod, poštu,
knihovnu, hromadnou dopravu), navštívíme knihovnu ve škole

Lidé kolem nás:“ Co mám a nemám rád“, základy společenského chování, hrajeme
modelové scénky (jak správně pozdravit, poděkovat, chování v dopravních prostředcích aj.)
hry na utužování kolektivu- Motanice, Kdo je kdo?, Kámen, nůžky, papír – na týmy

Lidé a čas: 2.11. Dušičky, 11.11. sv. Martin, 17.11. Den boje za demokracii
povídání proč tyto svátky slavíme a jak je slavíme

Rozmanitost přírody: pozorujeme zbarvování listů, sbíráme listy na koláž (obtisk listů
temperou, vytvoříme strom), pracovní listy- vybarvování dle barev

Umění a kultura: kamarádské vztahy, popis našeho kamaráda (jeho vlastnosti dobré/
špatné), kreslíme kamaráda

Člověk a svět práce: sv. Martin: Přijel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr- obtisk
chodidla temperou- malujeme koně, malování na kameny, ježek- dle šablony s využitím
přírodních materiálů

Člověk a jeho zdraví: dle počasí sportujeme na školní terase nebo hřišti, hrajeme míčové
hry, nácvik správného stolování

3. Příprava na vyučování: slovní hry procvičování paměti, kvízy a hádanky
Přijela babička z Číny, přivezla škopíček špíny
Co si vezmeš s sebou na pustý ostrov?

4. Jiné činnosti: celo-družinová akce výzdoba oken na chodbě- domečky
14. listopadu: Podzimní jednohubka aneb odpolední skotačení v ŠD,
od 14:00 do 15:00.

5. Poznámky: Účastníci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni,
byli seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny a řádem jídelny.
Účastníci byli poučeni o bezpečné manipulaci s výtvarnými pomůckami.

