CELOROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY
I.oddělení
na školní rok 2020/2021

ZÁŘÍ
-

Zahájení školního roku.
Seznámení s řádem školní družiny.
Sebeobslužná činnost, hygienické návyky.
Vzpomínky na prázdniny.
Seznamovací hry.
Můj kamarád.
Včelí stezka – Vaňkův kopec.
Africká kultura.
Kozí farma Havířov.

-

Jarošův statek – malý farmář.
Co si dáme na hlavu ? Muzeum klobouků Nový Jičín.
Jistebník – naše vesnice.
Dlabání dýní – Halloween.
My se deště nebojíme.
Podzimní zahrádka-výzdoba ŠD.
Netradiční olympiáda.

ŘÍJEN

LISTOPAD
-

Odpoledne s Hasíkem.
Zvířátka v zimě. Beseda s panem Kašínským.
Reliéfy z přírodnin.
Povídám, povídám pohádku.
Výtvarné odpoledne.
Já a moje rodina.

PROSINEC
-

Čas vánoční.
Kino - Vánoční pohádka.
Mikuláš, čert a anděl – výtvarná soutěž.
Cesta za českými Vánocemi – zvyky a tradice.
Výroba vánočních dekorací a dárečků.
Vánoční odpoledne - hry, posezení, občerstvení.

-

Lyžovat umíme, nohu si nezlomíme - jak pracuje horská služba – beseda.
Loutkové divadlo - Kocourek modroočko.

LEDEN

-

Hry na sněhu.
Pantomima - povolání rodičů.
Odpoledne hraček.
Bude zima, bude mráz - zvířátka v zimě.

-

Hmyzí povídání.
Malý turnaj v kuželkách.
Moje tělo a zdraví.
Zlatý skřivánek - pěvecká soutěž.
Král hádanek.

ÚNOR

BŘEZEN
-

Kniha je náš kamarád.
Jaro, jaro, kde jsi? – zábavné odpoledne.
Turnaj v psí kopané.
Umíme to s počítači, bezpečně na internetu.
U nás doma.

DUBEN
-

Naši záchranáři – návštěva stanice záchranného systému.
Pohádkové odpoledne v kině.
Veselá sluníčka - netradiční výtvarné techniky.
Pohyb máme rádi - veselé soutěžení.
Hody, hody doprovody - velikonoční odpoledne.
Přírodovědná soutěž - Den Země.
O nejhezčí strašidlo - výtvarná soutěž.

KVĚTEN
-

Návštěva záchranné stanice v Bartošovicích.
Vycházka - pozorování jarní přírody, sběr a určování přírodnin.
Výroba dárků a přáníček pro maminky.
Míčový a švihadlový král.
Jarní soutěž o růžový květ jabloně.

ČERVEN
-

Karneval s myškou Klárkou a veverkou Terkou.
Malování na chodník.
Zpívání nudu zahání.
Účast na dětském sportovním dni.
Léto je tu- hry a soutěže na zahradě.
Těšíme se na prázdniny- loučení se školním rokem.

Vypracovala : Richterová Pavla, vychovatelka ŠD

