
                        Plán školní družiny na měsíc : KVĚTEN 2019 

III.oddělění  

Téma: ,,Moje maminka“ 

- rozvíjení cílové stránky osobnosti a posilování citových vazeb- místo v rodině, vztah 

k rodičům a prarodičům, úcta ke stáří, jaká je moje maminka 

- svátek matek- výroba dárků pro maminku 

-vedení ke zdravému životnímu stylu- zdravá rodina- civilizační choroby, ochrana zdraví 

v různých situacích, prevence 

- posilování komunikačních dovedností- umět samostatně vyprávět o své rodině, 

sourozencích, kamarádech, spolužácích, jejich povahových kladných a záporných 

vlastnostech, dovednostech, o domácích mazlíčcích a zvířatech, které mají v rodině 

- malování na asfalt 

- zvyšování fyzické zdatnosti- podpora smyslu pro fair play, dodržování pravidel, umět přiznat 

vlastní chybu, smysl pro týmovou spolupráci 

1.Odpočinková, relaxační činnost: 

-polední odpočinek ,relaxujeme na koberci při četbě na pokračování,, Mikulášovy prázdniny“ 

-začínáme číst novou knihu ,,Míša Ríša“ (vyprávíme vlastními slovy příběhy ,které nás zaujaly, 

jaké kamarády Míša potkal v lese a jaké měli vlastnosti) 

-hrajeme klidové hry v pokojíčku : Tichá pošta, Na co právě myslím, Na mrkanou ,Slovní 

kopaná……. 

-povídáme si v kruhu na koberci na dané téma- např. jak doma pomáhám mamince, jak 

trávím volné chvilky…. 

-vybarvujeme omalovánky s jarní tématikou a individuálně odpočíváme dle vlastní potřeby 

-hrajeme společenské hry 

2.Rekreační činnost: 

-sportovní činnosti na školní terase, děti mají k dispozici sportovní náčiní (míče, švihadla, 

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) 

Moje maminka má svátek: říkanky a básničky pro maminky, vyprávíme o své mamince a 

snažíme se svoji maminku popsat, tak jak ji vidíme my 

                     Lidé kolem nás: jaké vlastnosti by měl mít můj kamarád ( společně besedujeme 

v kruhu na koberci) , vymýšlíme divadelní představení a následně jej ostatním dětem 

předvádíme 

                       Rozmanitost přírody: všímáme si změn v přírodě, práce na zahrádce, pečujeme 

o svoji květinu 

                        Lidé a čas: besedujeme společně na téma,, jak je čas důležitý“ ( učíme se 

ukazovat čas na papírových hodinách ) 

                    Umění a kultura: kreslíme svoji maminku a vyrobíme pro ni přáníčka k jejímu 

svátku 

                     Malujeme a vyrábíme výzdobu do třídy a na chodbu školní družiny na jarní téma 

                    Člověk a svět práce: zažehlovací korálky zejména srdíčka (procvičování jemné 

motoriky) , udržujeme pořádek ve svých věcech a uklízíme své pracovní místo 

                    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: 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. 

        

 

             

 


