Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2015/2016
Plán činnosti ve školní družině 1. 2. 3. 4. a 5.ročník

Září
Obec,v níž žijeme,Jak žijeme
Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání
s dětmi,kreslení,odpočinek na koberci
Sportovně rekreační činnost- pohybové hry na hřišti,vycházky do přírody s prohlubováním
vlastivědných a přírodovědných a poznatků,vycházka po obci-zajímavé budovy naší obce,
vodní toky…využití prvků dopravní výchovy
Zájmové činnosti-pracovní-vyrábíme ozdobné předměty k výzdobě školní družiny i celé školy,práce na školním
pozemku
-estetická-malujeme jednotlivé prvky našeho okolí-kreslíme pohled,obecní budovy
-přírodovědná-při vycházce sbíráme přírodniny
-hudební-zpíváme písně-Pějme píseň dokola,hudební pohybové hry,poslech písní
dopravní –chování na silnici,na přechodu,dopravní značky,seznámení s dopravními
situacemi,které nás mohou potkat při cestě do školy
Příprava na vyučování-seznámení žáků s řádem školní družiny,chování ve školní
družině,jídelně,didaktické hry,společné hry-dodržování pravidel, seznámení s prací na PCvyužití programů ,práce s fotomapou,vyhledávání míst v naší obci,píšeme adresu
dodržujeme hygienické zásady při kašli,kýchání,použití WC,stolování
úprava a udržování pořádku ve školní družně

Říjen
Barevná příroda okolo nás
Odpočinková činnost-práce s dětskými časopisy,společenské a tvořivé hry podle výběru
dětí,hrajeme si se stavebnicemi,stolní hry,povídání s dětmi,kreslení
Sportovně rekreační činnost-hrajeme pohybové hry s pravidly,závodivé hry na hřišti,hry
s míči-házení,chytání

Zájmové činnosti
-literárně-dramatická- podzimní básničky,čteme si o přírodě a jejích proměnách
-estetická- využíváme listy a plody keřů,stromů pro koláže,tisk,malování a modelování
,malování na kameny
-pracovní-pohlednice s listy,využíváme přírodniny
-hudební-zpíváme písničky k podzimu,poslech I.Hurník
-přírodovědná-při pobytu venku pozorujeme zvířata a odlétající ptáky ,sběr
přírodnin,pozorování stromů, poznáváme houby,poznáváme ovoce a zeleninu
zrakem,hmatem,čichem,chutí
Příprava na vyučování-soutěžíme ve skládání rozstříhaných obrázků rostlin a
živočichů,soutěžíme,plníme přírodovědné úkoly

Listopad
Tvořivá dílna
Odpočinková činnost-společně si povídáme,čteme na pokračování,hrajeme stolní
společenské hry,odpočíváme na koberci
Sportovně rekreační činnosti-denně chodíme na školní zahradu,hrajeme hry
s pravidly,závodíme,zdoláváme překážkovou dráhu na hřišti,hry s míči
Zájmové činnosti-literárně dramatická-čteme příběhy s přírodní tematikou
-pracovní a estetická-užíváme různé výtvarné techniky(připravujeme výrobky na jarmark)
-přírodovědná-poznávání živočichů
-hudební-zpěv písní s rytmickým a flétnovým doprovodem,krátký program na jarmark
Příprava na vyučování- luštíme kvízy,spojovačky,udržujeme pořádek ve svých věcech,dodržujeme
úklid pomůcek při odchodu,nacvičujeme pásmo na jarmark

Prosinec
Kouzelný čas Vánoc
Odpočinková činnost-vnímáme čas i atmosféru začínajících Vánoc,povídáme si o zážitcích a
přáních,hrajeme si se stavebnicemi,posloucháme pohádky
Sportovně rekreační činnosti-chodíme do přírody podle počasí a sněhu,klouzání,stavíme
stavby ze sněhu,jdeme na čertovskou diskotéku
Zájmové činnosti-literárně dramatická-čteme si v knížkách o Vánocích
-pracovní-zdobíme školu a třídy vánočními motivy,vyrábíme Mikuláše,čerty a
anděly,vyrábíme ozdobné předměty

-přírodovědná-vyrábíme krmítka-víme,co ptáčkům chutná,škodí,pozorujeme počasí (změnysníh,déšť,vítr)
-estetická-malujeme,kreslíme zimní motivy,stavíme různé stavby ze sněhu
-hudební-zpíváme a posloucháme zimní písně a koledy,posloucháme a tančíme na taneční
hudbu
Příprava na vyučování-čteme s porozuměním a správnou artikulací z knih,časopisů pro
poslech ostatním

Leden
Chodíme ven každý den, zimní radovánky
Odpočinková činnost- vyprávíme zážitky z vánočních prázdnin,hrajeme stolní a jiné
společenské hry
Sportovně rekreační činnosti-vycházky za zimními zábavami
dětí(sáňkujeme,bobujeme,stavíme sněhuláky) různá nebezpečí,seznámení s místy vhodnými
pro zimní hry
Zájmové činnosti-literárně dramatická-čteme příběhy se zimní tematikou
-pracovní-modelujeme na náměty zimní přírody,připravujeme dárky k zápisu do 1.třídy
-přírodovědná-příroda odpočívá,pc program
-estetická-malujeme a využíváme kombinované výtvarné techniky
-hudební-posloucháme pohádkové muzikály,zpíváme písničky z pohádek
Příprava na vyučování-křížovky,didaktické hry,řešení osmisměrek,hádanky,pečujeme o své
pomůcky
Celodružinová soutěž-turnaj v Člověče nezlob se

Únor
Z pohádky do pohádky
Odpočinková činnost-hrajeme si dle vlastního výběru,besedujeme,omalovánky,pohádkové
hádanky,hudební pohádky-muzikál
Sportovně rekreační činnost-masopustní karneval,hrajeme si venku,v tělocvičně
Zájmové činnosti-literárně dramatická-masopust-vyprávíme si ,co jsou masopustní zvyky,čteme si české
pohádky podle výběru dětí,pantomimou předvádíme a hádáme pohádky,dramatizace
pohádky
-pracovní-vyrábíme si masky a doplňky k nim,zdobíme družinu maskami,vyrábíme
pohádkovou postavu z látky
-estetická-malování k hudební pohádce

-hudební-poslech hudební pohádky-I.Hurník,zpěv písní z pohádek
Příprava na vyučování-péče o vlastní osobu,úprava oděvu,pečlivost,zimní
doplňovačky,piškvorky,pexeso

Březen
Jaro ťuká na dveře
Odpočinková činnost-odpočinek na koberci,stolní a společenské
hry,vyprávění,předčítání,individuální zájmové činnosti
Rekreační činnost-vycházka do lesa,pozorujeme probouzející se přírodu,závody v různých
disciplínách(běh,skok,hod) Tv chvilky
Zájmové činnosti-literárně –dramatická-čteme příběhy s jarní tematikou
-pracovní-vystřihovánky,vyrábíme první jarní květiny,práce s papírem
-estetická-textilní koláže s jarní tematikou
-hudební-soutěžíme-poznáváme písně z úryvků,jarní zpívání
-přírodovědná-pozorování změn v přírodě,přispívat svojí prací k její
ochraně,vycházky,rozlišování ptáků podle zpěvu,poznávání rostlin
Příprava na vyučování-pracujeme s knihou,časopisem,hledáme v encyklopediích

Duben
Znám já jeden krásný zámek

Odpočinková činnost-hrajeme si dle vlastního výběru,hrajeme si s počítačem,vybarvujeme
tématické omalovánky,vystřihovánky
Sportovně rekreační činnost-chodíme do jarní přírody,pohybové hry v přírodě,hrajeme si na
zahradě,rej čarodějnic,příprava na Školympiádu
Zájmové činnosti-literárně dramatická-nacvičujeme na Den matek
-pracovní-vyrábíme postavy z papíru,z textilu tvoříme
šaty,čarodějnici,modelování,velikonoční výzdoba
-estetická-malujeme postavy ze zámku,hradu(bílá paní,dvorní šašek,královna,rytíř)
-přírodovědná-vycházky do lesa,na louku,poznávání rostlin,domečky pro skřítky
Příprava na vyučování-obrázkové čtení,četba dětí,hrady a zámky

Květen
Maminkám z lásky
Odpočinková činnost-besedujeme o tom,co očekáváme od rodičů-co oni od nás,co pro nás
znamenají naše maminky,čím se doma zabývají,co pro nás dělají
Sportovně rekreační činnost-příprava na Školympiádu,hry v přírodě,sportovní hry na
hřišti(pomoc slabšímu,kamarádské chování)vybíjená,fotbal
Zájmové činnosti-literárně dramatická výchova- recitujeme,hrajeme pohádku,besídka pro maminky,předávání
dárečků a přáníček
-pracovní-připravujeme kulisy a rekvizity,vyhledáváme a zkoušíme vhodné obleky na besídku
-estetická-kolorovaná kresba-moje maminka,kresba na asfalt
-přírodovědná- naše chování v přírodě,její ochrana,příprava na př. soutěž
-hudební-zpíváme písně na vystoupení,hra na orffovské hudební nástroje
Příprava na vyučování-četba dětí,doplňovačky,hádanky

Červen
Prázdniny se blíží
Odpočinková činnost-odpočinek venku,slunění,omalovánky s letní tematikou,hry dle
vlastního výběru,stolní společenské hry
Sportovně rekreační činnosti-hrajeme si na zahradě,turistická vycházka-pozorování změn
v přírodě,hry,úkoly,,závody v různých disciplínách
Zájmová činnost-literárně dramatická-čteme na pokračování
-pracovní-vyrábíme z papíru(letní tématika),víčková mozaika
-estetická-malujeme obrázek k příběhu
-hudební-zpíváme trampské písně
-sportovní-závody v různých disciplínách,štafety,turistické vycházky
Příprava na vyučování-PC programy,didaktické hry
Oprava her,třídění stavebnic,úklid školní družiny

Sebeobslužná činnost platí pro všechna období
Návyky osobní hygieny,základy stravování,zdravení,poděkování,oslovení,udržovat estetický
vzhled družiny,přípravy týdenních plánů.

