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Roční plán školní družiny na školní rok 2019/ 2020
Září










Seznámení a přivítání se po prázdninách
Povídání si o zážitcích z prázdnin
Výzdoba ŠD – ptáčci, lístky...
Seznámení dětí se stavebnicí LEGO Coding Express
Pohybové a vytrvalostní hry na zahradě – medvěd, basketbal, florbal, fotbal
Exkurze do lesa (všímání si přírody – metodické poučení), sběr podzimních přírodnin
Hry na stezce, malování křídami
Trénování na stezce – koloběžky, brusle
Výroba keramických svícnů (podzimní listy)

Říjen










Pouštění draků – soutěž o nejlepšího draka
Dlabaní dýní – výzdoba
Procházky do přírody (pozorování změn v přírodě)
Pohybové hry na školní zahradě i školní tělocvičně (žraloci, lišky, překážkové dráhy)
Didaktické hry ve školní družině (trénink mozku, upevňování vědomostí týkajících se prostorových
vztahů ) – „Zavázané oči“, „Písmenka“, „Co chybí“
Stolní hry – Doble; Člověče, nezlob se
Projektový den „Keramická dílna“ – výroba keramických dárečků pro rodiče
Příprava na Halloween – výzdoba školy
Halloweenská noc – přehlídka masek, halloweenské občerstvení, stezka odvahy na školní půdě
s plněním úkolů, pohádka na dobrou noc

Listopad










Malování podzimních motivů
Vycházky do přírody (změny v přírodě)
Soutěž o nejlepší stavbu z Lega
Glazování keramiky, výroba vánočních ozdobiček z keramiky
Výroba ‐ Čerta, Mikuláše, Anděla
Pohybové hry v tělocvičně – na honěnou, vybíjená, sochy
Povídání o pranostikách, hádankách
Didaktické hry ve školní družině, skládání slov s obrázky, Ozvěna – hra na paměť
Vypravování si o stolování

Prosinec










Venkovní radovánky (na sněhu)
Výroba Čerta, Mikuláše , Anděl – zápich
Výroba výzdoby na Advent
Výroba dárečků pro rodiče
Povídání o Vánocích, zvycích a pranostikách
Pečení vanilkových rohlíčků
Výroba zimních vloček – výzdoba školy
Výroba přáníček k Novému roku
Vánoční posezení – dárečky, koledy

Leden












Povídání o Vánocích, dárcích
Stavění sněhuláka
Pohybové hry v tělocvičně (žralok, fotbal, vyřazovaná)
Bruslení na ledě
Procházky do zimní přírody (změny v přírodě)
Malování zimní přírody (různými technikami)
Didaktické hry ve školní družině (trénink mozku)
Poslech pohádky
Stolní hry – doble, pexeso (trénování paměti)
Superstar – soutěž
Výroba keramiky – zimní motiv

Únor












Zimní radovánky ve sněhu , sáňkování na kopci
Povídání o pranostikách , hádankách , příslovích a pořekadlech
Didaktické hry ve školní družině (Ztracení pohádkoví hrdinové)
Cvičení s hudbou v tělocvičně
Povídání o masopustu
Výroba masek do průvodu
Vybarvování omalovánek zimní motivy, vybarvování s čísly
Glazování keramiky, výroba keramických dárečků pro rodiče
Soutěž v legu
Vycházka do zimní přírody (změny v přírodě)
Stavění sněhuláků

Březen








Sportovní hry v tělocvičně, basketbal, florbal
Hraní stolních her
Vycházky ven (změny v přírodě – první květiny)
Výzdoba školy – jarní motivy
Výroba keramiky – zvířátka a glazování
Povídání přísloví, pořekadel, pranostik, jarní hádanky
Didaktické hry ve školní družině (slova do šuplíku, hledaní slov, matematické pexeso)






Zábavné soutěžení (kdo rychleji přebere korále, kdo rychleji pozná pět rozdílů...)
Vypravíme si o jaru (které květy kvetou první, stromy, první ptáci, keře)
Pohybové hry na školní zahradě (překážková dráha)
Naklíčení semínek

Duben












Vycházky do přírody (sběr přírodnin – proutky)
Zdobení vajíček
Výroba výzdoba školy, velikonoční atmostéra
Výroba velikonočních slepiček, zajíčků, kohoutů
Výroby keramiky – beránek a glazování
Výroba věnečků
Výroba dárečků pro maminky
Pohybové hry na školní zahradě (vybíjená, lišky, medvěd)
Závody na chůdách, míčové hry ve dvojicích
Závody na koloběžkách na stezce
Sázení semínek z dýní na školní zahradě

Květen










Kreslení křídami na školní zahradě – soutěž o nejlepší obrázek
Pohybové hry na školní zahradě pomocí dek (žralok), zlatá brána, skákání přes švihadlo
Vycházky do přírody (pozorování změn v přírodě)
Výroba letní výzdoby
Výroba ovocného občerstveni – piškotový dort
Soutěž ve šplhu na tyči
Procházka do Sadové na zmrzlinu
Míčové hry na školní zahradě
Výroba keramiky – volné téma a glazování

Červen









Hry na školní zahradě – pohybové, relaxační s dekami
Letní výzdoba školy
Sportování na stezce, malování křídami
Šipkovaná, kdo najde první poklad
Exkurze na farmu
Povídaní o prázdninách, poučení o bezpečnosti
Úklid školní družiny před prázdninami
Loučení se školním rokem, loučení s odcházejícími školáky

