
 

ŠD Švehlova Oddělení:  IV 
Školní rok: 2020/2021 Měsíc:  Květen 
Celoroční téma: 
Putování kolem světa 
 
 

Téma měsíce: Hlavní téma : Austrálie 
Využití dětské mapy a ukázka světadílu, kde leží. 
V dětské obrázkové encyklopedii přečtu a 
představím dětem tento světadíl. DVD – zvířátka 
Austrálie dětem přiblíží zajímavý svět zvířat ve 
volné přírodě. 
 

Lidé a čas 
 

LČ – 1.5. Svátek práce ( stručné vysvětlení tohoto 
svátku vzhledem k věku dětí, aby to pochopily) 
8.5. Den vítězství ( opět stručné a jednoduché 
vysvětlení proč je tento den Státním svátkem) 
Na Slovensku se tento den slaví jako Den vítězství 
nad fašismem.(krátké povídání) 
 

Lidé kolem nás 
 

LKN – 9.5. Den matek (vyrábíme dárečky pro 
maminky, přáníčka z kytiček na špejli, 
vybarvujeme mandaly a vytvoříme z nich 
společný obrázek více  dětí na A3, fixi pastelky i 
voskovky. 
 

Místo, kde žijeme 
 
 

MKŽ – Při procházce po blízkém okolí školy 
pozorujeme změny ve výstavbě nebo úpravě hřišť, 
ulic, nových objektů, co se nám líbí a co nelíbí . . 
Návštěva knihovny ve škole, jaké knížky čteme . . 
 

Rozmanitosti přírody 
 
 

RP – 3.5. Den Slunce (besedujeme s dětmi na 
téma Sluníčko a život na Zemi . . .) 
Výtvarné zpracování a malba slunce na A3 – 
využití teplých odstínů vodových barev, technika 
rozpíjení barev do sebe – Akvarel 
 

Člověk a jeho zdraví 
 
 

ČJZ – opakování hygienických návyků v době 
koronaviru, dodržování pitného režimu, pestrá 
strava a dostatek ovoce a zeleniny, důležitost 
každodenního pohybu pro správný tělesný i 
duševní vývoj dítěte, nácvik správného dýchání a 
relaxace na koberci v pokojíčku 
 
 



Odpočinkové a rekreační 
činnosti 
 
 

Čtení knížky na pokračování – Pipi Dlouhá 
punčocha a zároveň každodenní procvičování 
čtení s dětmi v rámci odpočinkové činnosti 
(knížka s velkými písmeny Kvak a Žbluňk). Stolní 
a společenské hry dle přání a zájmu dětí. 
Pohybové hry a aktivity na školním hřišti s cílem 
utužování zdraví na čerstvém vzduchu 
 

Příprava na vyučování 
 
 
 

Individuální pomoc při vypracování DÚ – 
jednotlivci, individuální přístup k dětem 
Prohlížení knížek a časopisů, slovní hry a hříčky 
na rozvoj slovní zásoby, křížovky a rébusy 
 

 
Poučení / prázdniny / akce 
ŠD 
 
 

 
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, poučeni o bezpečném odcházení ze školní 
družiny. Účastníci byli poučeni o bezpečné manipulaci s 
výtvarnými pomůckami a bezpečném chování na školní 
terase.  

 


