VI. oddělení, Prosinec 2018
Téma: ,,Nastal čas vánoční – moje rodina“
-

vánoční zvyky u nás doma

-

zvyky, tradice, čert a Mikuláš

-

poslech a nácvik vánočních písní, koled

-

posilování citových vazeb – porozumění, tolerance

-

rozvíjení a formování životních postojů – schopnost a ochota pomoci, udělat radost
druhým

-

výroba vánočních předmětů

-

výzdoba tříd ŠD

-

vánoční besídka

-

pozorování zimní přírody – změny, hry na sněhu

1. Odpočinková a relaxační činnost
-četba knihy na pokračování
-učíme se zpívat koledy, poslech CD
-pouštíme si vánoční pohádky
- povídání o vánočních zvycích a tradicích
-hrajeme stolní hry
-aktivní pohyb na školní terase – dle počasí
- individuální hry v pokojíčku s hračkami
-vybarvujeme omalovánky s vánoční tématikou

2. Zájmová činnost
Místo kde žijeme: pozorujeme, jak vypadá město o vánocích, Adventní trhy- kde je
můžeme navštívit, malujeme vánoční město
Lidé kolem nás: vánoční tradice a zvyky ve světě, jak lidé tráví vánoce
vyrobíme si dekoraci na vánoční stůl- pomeranč s hřebíčkem, jablíčko s kandovaným ovocem

Lidé a čas: ADVENT- povídání o adventu, kdy začíná, významné dny adventu (sv. Barbora
4.12, sv. Mikuláš 6.12, sv. Lucie 13.12), vánoční tradice – barborka, jmelí, vánočka, vánoční
hvězda, koledy, píšeme dopis Ježíškovi
Rozmanitost přírody: pozorujeme změny v přírodě, mráz, sníh
Umění a kultura: jak potěšit naše blízké, vyrábíme přáníčka a malé dárky- korálky pro
maminky, filcové ozdoby
Mikuláš, anděl, čert - vyrábění z papírových sáčků, práce se šablonou- fixy, pastelky

Člověk a svět práce: vyrábíme vánoční výzdobu kapříci-práce s šablonou, zapouštění
barev, vánoční stromek ze špachtlí, zdobíme stromeček ve třídě vlastnoručně vyrobenými
ozdobami- voskové plástve, vlnitý karton, mašličky, řetězy z papíru, vločky do oken
Člověk a jeho zdraví: pobyt na terase -otužujeme se pohybem, přiměřeně se oblékáme,
dodržujeme hygienu a pitný režim

3. Příprava na vyučování: hrajeme didaktické hry, individuálně vypracováváme domácí
úkoly, péče o pořádek ve třídě a chodbě

4. Jiné činnosti: vánoční prázdniny, státní svátky 24.12, 25.12,26.12
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 a bezpečném
odcházení ze školní družiny.

