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Roční plán školní družiny na školní rok 2021/ 2022
Září
Přivítání se s dětmi po prázdninách
Seznámení s řádem a pravidly školní družiny
Poučení dětí o bezpečné cestě do školy
Výzdoba školy na téma podzim – draci
Pohybové hry na školní zahradě
Poučení dětí, jak zacházet s Lego Coding Express
Hry na stezce, malování křídami
Drakiáda – soutěž
Seznámení dětí s keramickou hlínou, poučení o bezpečném zacházení
Procházka po okolí sběr přírodnin
Pletí na školním záhoně, příprava na zimu
 Malování na kamínky













Říjen
Soutěže v družstvu, přetahovaná, míčové hry
Pouštění draků
Fotbalový zápas
Podzimní výzdoba z dýní, kaštanů - výroba zvířátek
Stolní hry Dostihy, Dixit, Doble
Četba pohádky, povídání o knihách
Výroba zvířátek z keramické hlíny
Rozpoznávání směru blízko, daleko
Soutěž v poznávání listů ke stromu
 Práce na školní zahradě, příprava na zimu











Listopad











Připomenutí dětem pravidel slušného chování vůči dospělým, zdravé vztahy mezi s sebou
Vycházka po okolí, pozorování změn v přírodě
Četba knihy - rozbor pohádky
Pohybové hry ve školní tělocvičně, florbal, žralok
Turnaj ve stolním fotbale
Glazura keramiky a seznámení se s touto technikou
Výroba zápichu – Čert, Mikuláš, Anděl
Výzdoba školy – Mikuláš, Čert, Anděl
Soutěž družstev, tolerance, respekt, pomoc druhým
Didaktické hry na procvičování paměti

Prosinec
Povídání si o pranostikách, zvycích
Procházka po okolí pozorování změn v přírodě
Výroba vánočních ozdob, přání pro své blízké
Výroba keramického dárku pro rodiče
Podle počasí bobování
Vánoční výzdoba školy
Výroba vánočních svícnů pro maminky
Didaktické hry skládání slov, paměť
Vánoční zdobení stromečku
 Vánoční posezení – dárečky, koledy, zvyky










Leden
Výstava obrázků – co jsem dostal pod stromečkem
Pohybové hry v tělocvičně, soutěže v družstvech
Podle počasí sáňkování na kopci, vyšlapávání obrázků do sněhu
Soutěž v legu – nejlepší stavbu
Čtení pohádek, rozebrání pohádky a její ztvárnění
Výroba loutek na hrané divadlo
Povídání si o novém kalendářním roce, jednotky času, hodina, den, měsíc, rok
 Výroba keramiky, zimní motiv








Únor
Soutěž ve vymýšlení co nejvíce zdrobnělin
Malování zimní krajiny, kouzlení s barvami
Pohybové hry v tělocvičně fotbal, basket, orientace v prostoru
Krmení zvěře v přírodě, pozorování
Glazování keramiky
Povídání si o živočiších žijících volně a v zajetí
Společenské hry kvarteto, dostihy, šachy, kostky
 Výroba masek na karneval









Březen
Jarní výzdoba školy
Procházka do přírody, probouzení přírody
Hry na školní zahradě, příprava půdy na setí
Jarní říkanky, přivolávání jara
Sportovní hry v tělocvičně, tenis, florbal
Výroba keramiky na téma „Velikonoce“
Zvířátka na jaře, mláďátka
Zdobení kraslic
 Soutěž v Legu










Duben
 Jarní práce na školním políčku, setí semen
 Procházka do přírody pozorování změn v přírodě
 Pohybové hry na školní zahradě, závody na koloběžkách

Didaktické hry, slovní fotbal, rozvoj paměti
Přehazovaná na školní zahradě, vybíjená – vracečka
Malování na asfalt
Výroba beranka z keramiky
Hry na průlezkách
 Dopravní značky, pravidla silničního provozu






Květen
Soutěž - šplh na tyči
Výroba dárků ke Dni matek
Míčové hry na školní zahradě, honička
Hry v družstvech, skákání přes švihadlo
Procházka k Bystřici, sběr přírodnin
Soutěž v driblování
Bezpečnostní pravidla, sportovní chování
Výroba obrázku z přírodnin
Basketbal, vyřazovaná
 Malování s křídami soutěž










Červen











Hry na desce, malování na kamínky
Výzdoba školy „létem“
Šipkovaná za pokladem
Bezpečnost, setkání s nebezpečnými situacemi
Výtvarná soutěž – Léto
Výzdoba školy obrázky
Disco, raut, opékání párků, pečení palačinek
Povídání si o tom, co budu dělat o prázdninách, bezpečnost
Třídění obrázků
Úklid školní družiny

