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ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY
ZÁŘÍ: Naše škola, naše družina


Zahajujeme školní rok, seznámení s kamarády i vychovatelkou



Naše škola není bludiště – pátráme, co skrývají chodby, učebny, zjišťujeme,
kdo všechno v naší škole pracuje



Organizace a režim ŠD, pracujeme na pravidlech chování, bezpečnosti



Navázání přátelských vztahů za pomoci společných her



Kamarádi kolem nás, hry na seznámení, dramatická výchova



Cesta do školy – povídání o cestě do školy a cestě domů – základy
bezpečnosti při přesunu, při vycházce orientace v okolí školy



Sebeobsluha, stolování, kontrola běžné hygieny – mytí rukou, zásady zdravé
výživy



Společná výzdoba třídy určené pro školní družinu

ŘÍJEN: Veselé barvy podzimu


Přírodovědné vycházky – poznávání přírodnin, upevňujeme si pravidla
chování v přírodě, rozvoj vztahu k přírodě, sběr lesních plodů pro zvířátka



Ekologická výchova – ochrana přírody, třídění odpadů, sběr papíru



Příroda okolo nás – jak se mění stromy, využíváme listy a plody pro koláže,
zhotovujeme z nich drobné šperky a jiné výrobky



Stavby z přírodních materiálů v lese, výrobky z přírodnin,



Hry s napodobováním zvířat

LISTOPAD: Vítr, draci, plískanice


Pohádky, hry, soutěže



Zamykáme les – podzimní výpravy do přírody, hry v terénu



Intuitivní a sociální hry na rozvoj tolerance, vnímání odlišností každého
člověka



Učíme se pořádku, organizaci činností



Už myslíme na Vánoce

PROSINEC: Splněná přání


Mikulášské rejdění – nadílka, soutěže, hry, tanec



Adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, učíme se koledy



Vyprávíme si naše rodinné vánoční příběhy



Vyrábíme výrobky s vánočními náměty, přáníčka, vytváříme vánoční
výzdobu, zdobíme společně stromeček
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Zkoušíme vánoční zvyky – pouštíme svíčky ve skořápkách, lijeme vosk
apod.



Vycházky do zimní přírody, stromek,



pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu

LEDEN: Zima kraluje


Mráz maluje na okna – koláže, sněhové vločky, práce se zimní tématikou



Zimní sporty – soutěže na sněhu, bobování, stavby ze sněhu



Zásady bezpečnosti při hrách, zimních sportech



Přírodovědné vycházky – staráme se o zvířátka v zimě



Střídání ročních období – jak se správně oblékat



Oblíbené knihy



Kvízy, hádanky, doplňovačky se zimní tématikou

ÚNOR: Sněhohrátky


Sněhový sochař – originální stavby ze sněhu, soutěže, ledové ozdoby



Naše tělo – kouzla zdraví, otužování, zdravý životní styl, hygiena, povídáme
si o tom, co jíme,



Čteme a vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům, učíme se správně
telefonovat, důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci



Lidé kolem nás – naše rodina, povolání rodičů, co pro nás znamenají



Relaxujeme při hudbě, četbě, poslechu



Výroba dárků k Valentýnu

BŘEZEN: Příroda se probouzí


Probouzí se jaro – pozorování změn v přírodě, první květy, první broučci,
loučíme se se zimou – Vynášení Morany



Pobyty venku, pozorování, změny počasí, zvířata, rostliny



jarní symboly



Povídání o zdravé výživě a vitamínech



Březen, měsíc knihy

DUBEN: Cesta není hřiště


Hry, tančení, soutěže, hlavolamy



Týden zvířecích mazlíčků v družince



Povídáme si o tom, jak můžeme pomoci živé a neživé přírodě, připomeneme
si důležitost třídění odpadů, uklízíme okolo družinky
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Svátky jara – Velikonoce – výrobky s velikonočními náměty, zvyky, koledy,
výzdoba herny,



Vycházky, pobyty v přírodě, hřiště



Pravidla bezpečnosti – cesta, pobyt venku

KVĚTEN: Jsme veselé děti


Sporty, soutěže, opičí dráha, víceboj, překážkové běhy, přetahovačky, míč,
pavučiny, živé pexeso atd.



Vyrábíme dárky pro maminky, povídáme si o tom, co pro nás naše maminky
znamenají, co všechno doma dělají



Květy, rostliny, mláďata



Malování na chodníku, hry v přírodě

ČERVEN: Prázdniny jsou za dveřmi


Den dětí



Vycházky do lesa , sportování, pitný režim



Kam na dovolenou, plány na léto



Povídáme si o letních sportech, o nebezpečích a nástrahách kolem nás



Rozloučení a vyhodnocení celého roku

