Celoroční plán školní družiny 2021-2022
Zaměření činnosti:
Celoroční činnost je zaměřena na sportovní činnost, chování v přírodě, ochranu životního prostředí,
pracovní návyky, společenskou výchovu, snahu zapojit děti do různých soutěží a aktivit. Vést děti
k poznávání „sama sebe“, umění komunikace s druhými, k mezilidským vztahům, pěstovat v dětech
návyky ke zdravému životnímu stylu. Činnosti oddělení jsou přizpůsobeny věku dětí.
Při všech činnostech je kladen důraz na bezpečnost dětí a dodržování pitného režimu.
Činnosti letošního plánu jsou inspirovány pranostikami, ve kterých jsou ukryty zkušenosti našich předků
získané v průběhu celého roku.

Září

„V září slunce ještě dost září“
zahájení školního roku, přivítání prvňáčků a rozdělení dětí do jednotlivých oddělení
vzájemné seznámení, nastavení pravidel v jednotlivých oddělení
orientace ve škole
sebeobsluha, stolování, kontrola zvýšené hygieny vzhledem ke COVID – 19 dle manuálu
Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022

navázání přátelských vztahů a zdravé sebeprosazování za pomoci společných her,
pravidla soužití mezi dětmi

budování kamarádských vztahů

poučení o základech bezpečnosti při přesunu v budově školy i mimo ni, při vycházce, na
školním hřišti, ve sportovní hale a v okolí školy

léto odchází, přichází podzim – výtvarné vyjádření dle vlastní fantazie změn v přírodě

sběr přírodnin při vycházkách a výroba z přírodních materiálů (koláže, prostorové práce)





Říjen





Listopad





„Po teplém září zle se říjen tváří“
zvířátka se představují ve zvířecí škole i na vycházkách - rozvoj komunikace dětí a
poznávání přírody
didaktické hry, číslicový závod, upevňování vědomostí, paměti a motoriky
hádanky - co to je, když se řekne.....
rozvíjení ohleduplnosti, pěstování kamarádských vztahů a tolerance
„V listopadu někdy sněží a někdy jen tak listí leží“
martinské posvícení - historie svatomartinských tradic, lidových veselic a seznámení s
životem svatého Martina
práce s modelínou na téma posvícení - koláče, martinské rohlíčky a husa
posvícení v obrázkovém leporelu - společná činnost jednotlivých oddělení
venkovní aktivity dle počasí
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Prosinec








Leden





Únor

„Prosinec se halí v bílý kožich“
adventní vyprávění pro nevlídné odpoledne - učíme se koledy a vyprávíme si vánoční
příběhy
bílé tvoření, vystřihovánky, výroba drobných dárečků a přáníček pro radost našich
blízkých
vánoční zvyky
S čerty jsou i žerty – odpoledne plné her a soutěží pro malé čerty a čertice
vycházka do zimní přírody – pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu, roznášení
dobrot
čtení a poslech vánočních pohádek a příběhů
beseda na téma, kde se vzal adventní věnec a vánoční strom

„V lednu za pec si sednu“
zimní sportovní radovánky dle počasí v přírodě a hale
Tři králové - dramatizace příběhu Tří králů
tříkrálová sbírka - každoroční pomoc potřebným, nový rok začínáme dobrými skutky a
připojujeme se k tříkrálovému poselství
ptačí strom - pracovní a výtvarná činnost - rozvíjení vztahů k živé přírodě

„V únoru sníh a led v létě bude med“
karneval – soutěže, diskotéka
včelí týden ve školní družině - děti se hravou a nenásilnou formou dozvídají o včelách
samotných, o životě v úlu a práce včelaře, včelím bodnutí, o tom, jak nás včelky mohou
inspirovat např. při spolupráci a vzájemném soužití

včelí bodnutí - výtvarné zpracování

výtvarná a pracovní činnost - model včelího hotelu, práce s kartonem - rozvíjení a
podpora jemné motoriky

vycházky do okolí školy, pozorování přírody, stopy ve sněhu, sněhové sochy – dle
aktuálních podmínek





Březen







Duben

„Březnové slunce má krátké ruce“
Žežuličko, kde jsi byla, žes tak dlouho nekukala- návrat tažných ptáků, probouzení
přírody
v březnu kvete – kresba prvních jarních květin, které jsme viděli na procházkách
pracovní činnosti - netradiční jarní herbář
sportování na hřišti nebo v hale
beseda kouzelná slovíčka - podpora mezilidských a přátelských vztahů mezi dětmi
28.3. Den učitelů

„V dubnu vítr, stodola se naplňuje“

velikonoční chystání - osení, malování kraslic, pletení pomlázek

posezení s velikonočním beránkem - rozhovory s dětmi o velikonoční tradici




Čarodějnický rej - společná činnost všech oddělení
Den bezpečnosti - dopravní výchova v běžných situacích
vycházky a sportování v okolí školy
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Květen





Červen





„V máji hřímoty nedělají trampoty“
Den matek - maminka má svátek – povídání o maminkách, výroba přáníček a drobných
dárků
zajímá nás životní prostředí Dolních Břežan - co se nám líbí a nelíbí v obci - výtvarné
zpracování
upevňování pravidel společenského chování ve škole i mimo budovu a dodržování
pravidel silničního provozu na komunikacích
míčové a pohybové hry na školním hřišti, v parku
„Na svatého Jana otvírá se létu brána“
Dětský den - sportovní odpoledne plné soutěží a her všech oddělení
hledání v terénu - skupinová hra na rozvíjení intelektových dovedností
kresby přírodninou - sběr přírodnin a určování pomocí atlasu rostlin názvy bylin, kterými
jsme tvořili
hurá, je tu léto, rozloučení se školním rokem – sladké překvapení u příležitosti oslavy
konce školního roku

Činnosti opakující se každý měsíc






poučení o bezpečnosti před každou činností
správná hygiena, společenské chování
dopravní výchova
pravidelný pobyt venku i v tělocvičně
průběžná výzdoba školní družiny a výstavky prací
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