Plán školní družiny na měsíc: PROSINEC 2018
III. oddělení
Téma: ,, Nastal čas vánoční – moje rodina“
-vánoční zvyky u nás doma
-zvyky, tradice, čert a Mikuláš
-poslech vánočních písní, koled
-posilování citových vazeb – porozumění, tolerance
1. Odpočinková a relaxační činnost:
- relaxace na koberci při odpoledním odpočinku při četbě z knihy,,Ježíškův celý rok“
-poslech vánočních koled CD
-hrajeme odpočinkové hry…,, od Ježíška bych si přál(a)“
-individuálně odpočíváme v pokojíčku, hrajeme si s hračkami
-vybarvujeme omalovánky s vánoční tématikou
2. Rekreační činnost:
- dle počasí využíváme školní terasu- hrajeme si a sportujeme ( stavby ze sněhu- dbáme na vhodné
oblečení)
3. Zájmová činnost:
Místo, kde žijeme: Povídáme si o vánočních trzích, které se v našem městě konají a o
jejich kouzlu. Zdobíme vánočně naši školní družinu
Lidé a čas: Advent- vánoční zvyky a tradice – Mikuláš, Barborka, Lucie ( společně
besedujeme jaké zvyky a tradice spolužáci doma dodržují a jak probíhají vánoční přípravy u nich
doma).
Rozmanitost přírody: Pozorujeme změny v přírodě, vysvětlíme si proč sněží, mrzne
Člověk a svět práce: Pečujeme o svoji květinu, dbáme na pořádek ve svých věcech,
uklízíme hračky
Malujeme obrázky s vánoční tématikou, vyrábíme stromečky
z barevného papíru, vystřihujeme sněhové vločky.
Člověk a jeho zdraví: Dodržujeme hygienu a pitný režim, besedujeme na téma jak
předcházet nachlazení a nemocem.
Umění a kultura: Vyrábíme přáníčka pro své blízké.

4.Příprava na vyučování:
- zábavnou formou pomocí didaktických her procvičujeme probrané učivo
5. Jiné činnosti:
- VÁNOČNÍ PRÁZDNINY- ( sobota 22. prosince 2018- středa 2. ledna 2019)
-vyučování začíná ve čtvrtek 3. ledna 2019
6. Poznámky: Účastníci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. Účastníci byli
seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny, včetně bezpečného odchodu ze školní družiny.
Účastníci jsou před každou činností poučeni o bezpečnosti a jak předcházet úrazům.
Před odchodem na vánoční prázdniny jsou účastníci poučeni o bezpečnosti a dopravní kázni.

