
VI. oddělení, únor 2020

Hlavní tematický okruh: Polsko

Základní obsah činností:

 Svátek sv. Valentýny, přáníčka
 Masopust – jeho význam
 Výroba masek
 Zlepšování tělesné kondice, jemná a hrubá motorika
 Naše tělo - otužování, zdravý životní styl, hygiena – Pozor bacily útočí!
 Bystré hlavičky - hádání, hlavy lámání, turnaje, kvízy, jazykolamy
 Polsko
 Jarní prázdniny (22. - 1. 3.)

    

1. Odpočinková a relaxační činnost

-četba knihy na pokračování

- Polsko- velký soused na severu, země památek a lesů

- relaxace na koberci, společenské hry

- jemná motorika- modelujeme, navlékáme korálky, hrubá motorika- hry a cvičení

  - Já a moje tělo- vím jak funguje?

 - procvičujeme paměť- hádanky, kvízy a turnaje

 - pobyt na terase nebo hřišti

- omalovánky zimní tématika

2. Zájmová činnost

Místo kde žijeme:  Masopust- zvyky  a obyčej, karneval- vyrábíme masky 

Lidé kolem nás: sv. Valentýn vyrábíme srdíčka pro radost, různé techniky 

Lidé a čas: pranostiky v únoru, Na Hromnice o den více, Na sv. Matěje každá myší díra se 
zavěje



Rozmanitost přírody: roční období, prohlubování znalostí o přírodě, četba a prohlížení 
encyklopedie, časopisy, kreslíme zimní přírodu

Umění a kultura: Mezinárodní den mateřského jazyka - básničky a písničky, nářečí, 
jazykolamy a dovednosti

Člověk a svět práce: vyrábíme pexeso- zahrajeme si turnaj, opakování pravidel zdravé 
výživy- pracovní listy, zdravý talíř

Člověk a jeho zdraví: za příznivého počasí pobyt na školní terase nebo hřišti, zdraví 
životní styl, formy otužování

3. Příprava na vyučování: zábavnou formou procvičujeme probrané učivo, individuální 
pomoc při psaní DÚ

4. Jiné činnosti: celoroční projekt- kalendář

5. Poznámky: Účastníci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. 
Účastníci byli seznámeni se školním řádem, vnitřním řádem školní družiny a řádem školní 
jídelny. Účastníci byli seznámeni se zásadami bezpečnosti a poučeni o bezpečném odcházení 
ze školní družiny. Účastníci byli poučeni o bezpečné manipulaci s výtvarnými pomůckami a 
bezpečném pobytu na školní terase.












