ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE – ŠKOLNÍ DRUŽINA

TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD
DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

• Hurá do duhové školní družiny
Podzim- září, říjen, listopad

Tematické okruhy
-

duhová seznamka ŠD – klíčové kompetence 1,3,6
(seznámení s novým prostředím, kamarády, pravidly slušného chování, stolováním,
bezpečností, vnitřním řádem , hygienou a okolím školy)

-

podzimní brýle - klíčové kompetence 1,2,3,6
(pozorování přírody, práce s přírodninami, výtvarné práce, výrobky,
výzdoba školní družiny)

-

podzim se strašidly - klíčové kompetence 2,3,6
(vyprávění, vymýšlení vlastního strašidla či pohádky, četba, vyrábění a kreslení
strašidel)

CELODRUŽINOVÉ AKCE

•
•
•

Hra – poznáš kamaráda?
Soutěž – kdo vyrobí a nakreslí nejhezčího draka?
Akce – ŠD plná úkolů a strašidel

NABÍDKA DALŠÍCH ČINNOSTÍ































seznamovací hry
upevňování návyků hygieny
základy stolování
zásady společenského chování, vztahy mezi dětmi
didaktické hry, opakování poznatků formou hádanek
denní vycházky podzimní přírodou (související se zájmovou činností)
hry na hřišti – soutěže
hry ve volné přírodě – stopovaná
vycházky s námětovými hrami
pouštění draků, práce s přírodním materiálem
práce s modelovací hmotou využití keramické dílny
práce s papírem (vystřihovánky)
práce se stavebnicí – montáž, demontáž
netradiční tiskárna
změny v podzimní přírodě
prohlubování přírodovědných poznatků při vycházkách
nutnost ochrany přírody
sběr plodů, příprava krmítka
co se sklízí na podzim
hra s barvou – zapouštění, obtisk, rozfoukávání
netradiční výtvarné techniky, výtvarné práce k uvedeným okruhům
práce s encyklopediemi a počítačem
koláže, ilustrace k pohádce
písničková štafeta
hádanky
hry se zpěvem, poslech
co jsme četli o prázdninách, dětský časopis
dopravní výchova – cesta do školy, chování na komunikaci
chování v dopravních prostředcích
návštěva knihovny – pravidelné výpůjčky

• Brr… duha má rampouchy
Zima- prosinec, leden, únor

Tematické okruhy
-

paní zima kouzlí – klíčové kompetence 3,6
(výzdoba ŠD, výroba vánočních dárků, pečení cukroví, výtvarné práce kouzelnou
zmizíkovou technikou)

-

pozor na čerty - klíčové kompetence 2,3,4,6
( vymýšlení kostýmů pro čerty, příprava básniček a písniček na mikulášskou nadílku,
pohádky a soutěže s čertovskou tematikou)

-

Vánoce ťukají – klíčové kompetence 1,3,4,5
( zpívání koled s kytarou, vánoční písničky na flétnu, zvyky a obyčeje u nás a v jiných
zemích, píšeme dopis Ježíškovi, tradice adventu)

CELODRUŽINOVÉ AKCE

•
•
•
•
•

Čertí diskotéka spojená s módní přehlídkou čertů , čertic a mikulášskou
nadílkou
Vánoční kuchtění
Soutěž o nejhezčího sněhuláka
DOREMI
Výtvarná soutěž DDM – „Moje nejoblíbenější zvířátko“

NABÍDKA DALŠÍCH ČINNOSTÍ





























poslech pohádek, písniček, koled
hry dle výběru dětí, (stolní, společenské)
vyprávění, poslech
společná četba (časopis, kniha)
vycházky se zimními zábavami – hry na sněhu
vycházky zimní přírodou – rozšiřování poznatků z přírodovědy
pobyt v tělocvičně – míčové a pohybové hry (vybíjená, honičky)
práce s papírem a přírodním materiálem – příprava na vánoční svátky
práce se stavebnicí – montáž, demontáž
práce s modelovací hmotou
pozorování změn v přírodě – příprava přírody na zimu
péče o zvířata v zimě, chování v lese, ochrana přírody
rychlení větévek různých stromů a keřů
tvorba a ochrana životního prostředí
využití keramické dílny
zpěv koled, recitace básniček, hra na flétnu
využití počítačové učebny
Mikuláš, čerti
vánoční výzdoba (přání, dárečky)
příprava dárků pro budoucí 1. třídu
lidové tradice, zvyky a obyčeje
zimní sporty (podle sněhových podmínek)
zimní olympiáda
dopravní výchova – chování chodců, bezpečný pohyb po komunikaci
mikulášská nadílka
vánoční besídka
mezilidské vztahy
didaktické hry, opakování poznatků formou hádanek

•

 Co se děje na jaře pod duhou ?
Jaro- březen, duben, květen

Tematické okruhy
-

knížka jako kamarád - klíčové kompetence 1,3,4,6
(beseda s knihovnicí, čtení a výstava oblíbených knížek, výroba leporela)

-

jarní řádění – klíčové kompetence 1,2,3,6
(malování jara na chodník, jarní stopovačka, jarní kuchtění)

-

maminka je maminka- klíčové kompetence 3,4,5,6
(postavení matky v rodině, výroba dárků pro maminky, ostatní členové rodiny- tvoření
rodokmenu)

CELODRUŽINOVÉ AKCE

•
•
•
•
•
•

Veselé jarní batikování triček
Vynášení MORANY
Koloběžkyáda
Karneval
Odpoledne u hasičů
Odpoledne s e strážníky městské policie

NABÍDKA DALŠÍCH ČINNOSTÍ
































hry na koberci, ve třídě a na školní zahradě
poslech pohádek, písniček, kreslení
hry dle výběru dětí, (stolní, společenské)
vycházky jarní přírodou, pozorování změn
podle možnosti pohyb ve volné přírodě s námětovými hrami
míčové a pohybové hry na hřišti
atletický trojboj
pobyt v tělocvičně
práce se stavebnicí – montáž, demontáž práce s papírem - vystřihovánky
práce s drobným přírodním materiálem
velikonoční výzdoba
ochrana přírody
tvorba životního prostředí
osvojování a prohlubování vědomostí, práce s encyklopediemi
ilustrace pohádky
omalovánky
rozfoukávání barev – dokreslování
netradiční výtvarné techniky
kraslice – barvení, zdobení
hádanky, poslech, hry se zpěvem
návštěva knihovny – pravidelné výpůjčky
beseda v knihovně
jarní sportovní soutěže
pohybové hry v přírodě
dopravní výchova – jízda na kole, znalost dopravních značek v okolí
lidové zvyky a obyčeje
vztahy mezi dětmi, ohleduplné chování
didaktické hry, opakování poznatků formou hádanek
beseda s Policií ČR
umění naslouchat, vyjádřit svůj názor

 Duha volá prázdniny
Léto- červen

Tematické okruhy
-

léto zpívá, hraje a tančí – klíčové kompetence 1,3,6
( diskotéka, zpěv s kytarou, hra na hudební nástroje )

-

prstem po mapě - klíčové kompetence 1,3,4,5
( zajímavé stavby světa, krásy ČR, krajské město Plzeň)

CELODRUŽINOVÉ AKCE

•
•
•
•
•

Den dětí – zábavné odpoledne
Turnaj ve vybíjené
Pexesiáda
Pěší výlety do okolí
Spaní ve školní družině

NABÍDKA DALŠÍCH ČINNOSTÍ

























hry na školní zahradě
poslech pohádek, písniček
hry dle výběru dětí, (stolní, společenské)
vycházky do přírody, pozorování
hry na hřišti, míčové a pohybové hry
pohybové hry v přírodě
práce se stavebnicí – montáž, demontáž
práce s papírem – vystřihovánky
práce s přírodním materiálem
drobné opravy a údržba hraček
sběr léčivých bylin
vycházky do přírody, změny v přírodě
určování květin podle atlasu
malování v přírodě
drobné koláže z přírodních materiálů
písničková štafeta
práce s časopisem, knihou
letní olympiáda
dopravní výchova – bezpečnost silničního provozu
práce s encyklopediemi, využití počítačové učebny návštěva knihovny – pravidelné
výpůjčky
didaktické hry, opakování poznatků formou hádanek
těšíme se na prázdniny
naše prázdninové plány

