Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2016/2017
Plán činnosti ve školní družině 1. 2. 3. 4. a 5. ročník

Září
Cestička do školy
Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech čtených
pohádek,společenské hry dle výběru dětí,volné hry a kreslení,četba na pokračování
Sportovně rekreační činnosti-vycházky do přírody,vycházka po obci,okolí naší školy,závodivé
hry s míčem-chytání,házení,práce se švihadly
Zájmové činnosti-pracovní-pozdrav od moře-celoroční nástěnka, jednoduché obrazce - geometrické tvary,
podzimní koláž, práce na školním pozemku
-estetická-obrázek z vycházky po okolí,ilustrace k četbě
-přírodovědná-ochrana přírody, procházky, pozorujeme podzimní přírodu, sbíráme plody a
přírodniny-výstavka, sledujeme ptáky
-hudební-zpěv jednoduché písně dle vlastního výběru,reagovat na tempo písně pohybem
-dopravní –chování na silnici,na přechodu,dopravní značky,seznámení s dopravními
situacemi,které nás mohou potkat při cestě do školy
Příprava na vyučování-seznámení dětí s řádem Šd, chování v Šd a školní jídelně,seznámení
s prací na Pc, pořádek ve školní aktovce a na svém místě,běžná hygiena,krteček-uvolňovací
cviky,didaktické hry-velikost,tvar,labyrint
Celodružinová soutěž-dřepy za minutu

Říjen
Barevná příroda okolo nás
Odpočinková činnost-společně si povídáme,čteme na pokračování,hrajeme stolní
společenské hry
Rekreační činnost-denně chodíme na školní hřiště,hrajeme hry s pravidly,závodíme,hra na
mravence,hledání ztracených čísel
Zájmové činnosti
-literárně-dramatická-povídáme si o pořadech v televizi,v rozhlase,doporučujeme si vhodné
pořady, argumentujeme,proč se nám líbí

-pracovní a estetická-náhrdelníky a náramky z přírodnin,sestavování výrobků
z přírodnin,využíváme listy a plody keřů k malbě podzimu,tisk
-hudební-pějme píseň dokola
-přírodovědná-při pobytu venku pozorování zvířat,sběr přírodnin,pozorování stromů,
poznáváme houby,poznáváme ovoce zrakem,hmatem,čichem,chutí
Příprava na vyučování-soutěžíme ve skládání rozstříhaných obrázků zvířat a
rostlin,dokreslování počtu,hry s písmenky
Celodružinová soutěž-hod míčkem do dálky

Listopad
Tvořivá dílna
Odpočinková činnost-práce s dětskými časopisy,rozhovory s dětmi o jejich zážitcích a
přáních,konstruktivní stavebnice
Sportovně rekreační činnosti-vycházky s pohybem(hrou ve volné přírodě,pouštíme draka)
Zájmové činnosti-literárně dramatická-dramatizace pohádek maňásky
-pracovní a estetická-užíváme různé výtvarné techniky(připravujeme výrobky na jarmark) pečení a
zdobení perníků,výzdoba školy
-přírodovědná-pozorujeme změny v přírodě,soutěžíme v poznávání zvířat,rostlin a hub,listů podle
siluet
-hudební-zpěv písní s rytmickým a flétnovým doprovodem,krátký program na jarmark
Příprava na vyučování-kvízy, spojovačky, udržujeme pořádek ve svých věcech,dodržujeme úklid při
odchodu,hádanky a didaktické hry
Celodružinová soutěž-driblujeme na čas

Prosinec
Kouzelný čas Vánoc
Odpočinková činnost-vnímáme začínající čas Vánoc, povídáme si o zážitcích a
přáních,hrajeme si se stavebnicemi,posloucháme pohádky,odpočinek na koberci
Sportovně rekreační činnosti-chodíme do přírody podle počasí a sněhu, klouzání, stavíme
stavby ze sněhu, čertovská diskotéka
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, píšeme Ježíškovi

-přírodovědná-vyrábíme krmítka-víme,co ptáčkům chutná,škodí,pozorujeme počasí (změnysníh,déšť,vítr)
-estetická-malujeme stromeček,jaký bychom si přáli
-hudební-zpíváme a posloucháme zimní písně a koledy
Příprava na vyučování-hry s čísly ,geometrickými tvary(početní král,čtverec ve čtverci,hra na
tvary,velmi mlsná housenka,barevné počítání)
Celodružinová soutěž-pěvecká soutěž

Leden
Moje rodina
Odpočinková činnost- povídání,rozhovory s dětmi o jejich
rodině,rodičích,sourozencích,prarodičích,příbuzenské vztahy,povídání o zážitcích z vánočních
prázdnin
Sportovně rekreační činnosti-sáňkujeme,bobujeme,stavíme sněhuláka, při vycházce
prohlubujeme znalosti o přírodě,druhy zimních sportů,soutěže s různým
náčiním(obruče,tyče,míčky)
Zájmové činnosti-literárně dramatická-poslech pohádek se zimní tematikou
-pracovní-připravujeme dárky k zápisu do 1.třídy,panáček na převlékání
-přírodovědná-příroda odpočívá, pc program
-estetická-moje rodina-kresba pastelem, zimní sporty
-hudební-posloucháme pohádkové muzikály,zíváme písničky z pohádek
Příprava na vyučování-pečujeme o své pomůcky,křížovky,rébusy,hádanky kdo ke komu
patří(bratr mého otce je můj…)
Celodružinová soutěž-turnaj v Člověče nezlob se, nejoriginálnější sněhulák-spolupráce
s rodiči, prarodiči

Únor
Měsíc s českou pohádkou
Odpočinková činnost-odpočinek na koberci,tematické omalovánky,hry se
stavebnicemi,pohádkové knížky,poslech pohádek na cd/dvd
Sportovně rekreační činnost-denně chodíme na školní zahradu,hrajeme hry
s pravidly,závodíme,zdoláváme překážkovou dráhu,masopustní karneval
Zájmové činnosti-literárně dramatická-masopust-vyprávíme si ,co jsou masopustní zvyky,čteme si české
pohádky podle výběru dětí

-pracovní-pracujeme s mozaikou,skládáme puzzle,vyrábíme si masky a doplňky
k nim,zdobíme družinu maskami
-estetická-malování k hudební pohádce,dramatizace pohádky
-hudební-poslech hudební pohádky-I.Hurník, zpěv písní z pohádek
Příprava na vyučování-péče o vlastní osobu,úprava oděvu,pečlivost,zimní doplňovačky
Celodružinová soutěž- z pohádky do pohádky-kvízy, spojovačky, dvojice

Březen
Jaro ťuká na dveře
Odpočinková činnost-hrajeme si stolní a společenské hry,individuální zájmová činnost,četba
a vyprávění příběhů s dětským hrdinou a o jaru
Rekreační činnost-vycházka do lesa,pozorujeme probouzející se přírodu
Zájmové činnosti-pracovní-vystřihovánky,vajíčko-inkoust,klícka se slepičkou
-estetická-kreslení tuší a dřívkem,malujeme první jarní květiny,malování na kameny
-hudební-soutěžíme-poznáváme písně z úryvků,jarní zpívání
-přírodovědná-domácí zvířata,péče o ně a jejich mláďata,jaké zvíře máme doma,hádanky
-sportovní-závody v různých disciplínách(běh,skok,hod) míčové hry
Příprava na vyučování-literárně dramatické činnosti(rozmluva čepic, hrdinové
z pohádky)hrajeme pexeso, logico
Celodružinová soutěž-překážková dráha

Duben
Člověk a příroda,měsíc se zvířátky

Odpočinková činnost-hádanky a hlavolamy,rozhovory o práci na zahradě,zvířatech a jejich
mláďatech
Rekreační činnost-chodíme do jarní přírody,pohybové hry v přírodě,hrajeme si na zahradě,rej
čarodějnic
Zájmové činnosti-literárně dramatická-nacvičujeme na Den matek,čteme příběhy se zvířecím hrdinou
-pracovní-z barevných papírů skládáme origami zvířátka, napíšeme, jak se jmenují, vyrábíme
čarodějnici, věneček z novin a vlny
-estetická-farma se zvířaty,malujeme na asfalt křídami
-přírodovědná-živočichové a rostliny,útulky pro zvířata,zoo
-sportovní-příprava na Školympiádu, práce s míčem (házení, chytání)
Příprava na vyučování-výtvarné hry a činnosti-povídání barviček, barvy, ovoce a zelenina

Celodružinová soutěž-nejhezčí čarodějnice

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-hrajeme si na zahradě, chodíme do jarní přírody, vybíjená,
fotbal
Zájmové činnosti-literárně dramatická výchova-besídka pro maminky, předávání dárečků a přáníček
-pracovní-vyrábíme postavy z papíru, kulisy, rekvizity,
-estetická-rozkvetlý strom, prstové barvy
-přírodovědná- naše chování v přírodě,její ochrana,příprava na př. soutěž
-hudební - jarní zpívání, poslech cd nahrávek zvuků
Příprava na vyučování- pohybové hry-koulení do kruhu, skok do kruhu, naslepo, molekuly,
zaháněná
Celodružinová soutěž-básnička mamince

Červen
Prázdniny se blíží
Odpočinková činnost-odpočinek venku, slunění, omalovánky s letní tematikou, hry dle
vlastního výběru
Sportovně rekreační činnosti-hrajeme si na zahradě, turistická vycházka
Zájmová činnost-literárně dramatická-čteme na pokračování
-pracovní-vyrábíme z různých materiálů, úklid ŠD
-estetická-kreslíme mapové značky
-hudební-zpíváme trampské písně,píseň Okoř
-sportovní-závody v různých disciplínách, štafety, turistické vycházky
Příprava na vyučování- seznamujeme se s mapovými značkami, učíme se je poznávat a
vyhledávat na mapě,hry pro zábavu a uvolnění-veselé a smutné království,zábavné
luštění,oprava her,třídění stavebnic

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

