Roční plán výchovně – vzdělávací
činnosti školní družiny
2018/2019
Září: Vítáme nové kamarády
orientace ve škole, v jídelně, v okolí školy
bezpečná cesta do školy i ze školy – dopravní výchova
poznávání nového kolektivu, navazování přátelských vztahů
seznámení se s režimem a pravidly ŠD, jejich dodržování, řád školní družiny
poučení o bezpečnosti ve ŠD a ve škole
využití podzimních přírodnin, stavění domečků pro skřítky
23.9. - začíná podzim
„Vzpomínáme na prázdniny“- vyprávění zážitků z prázdnin, prohlížení fotografií....
osvojujeme si základy osobní hygieny (mytí rukou, předcházení úrazům)

Říjen: Barevný podzim
4.10. mezinárodní den zvířat
pozorování změn v přírodě
vytváření kladného vztahu k životnímu prostředí
tvoření dekorací z přírodnin
chutě a barvy podzimu
sběr kaštanů pro místní myslivce
kreslení, výroba a pouštění draků
upevňujeme kamarádské vztahy
zásady stolování, zdravá výživa

Listopad: Těšíme se na zimu
literární výchova - čtení, malování a dramatizace pohádek
mezilidské vztahy
úcta ke starším, zásady slušného chování v komunikaci s dospělými i mezi dětmi
orientace v čase – rok, měsíc,týden, den, hodiny....
rozvíjení tělesné zdatnosti v tělocvičně i venku
Halloween, výroba masek, dýně

Prosinec: Adventní čas
Mikuláš, Čert a Anděl - výrobky
příprava na školní jarmark
zvyky a obyčeje, koledy, výroba drobných dárků
vánoční cukroví
dopis Ježíškovi
vytváření vánoční výzdoby
vánoční návštěva domu s pečovatelskou službou
zdobení stromečků v lese pro zvířátka
21.12. - začíná zima
změny v přírodě, správné oblékání

Leden: Zimní radovánky
zážitky z Vánoc
výroba dárků pro nastávající prvňáčky
zimní hry a sporty
sněhulák stokrát jinak
přírodovědné vycházky, péče o zvířata v zimě
sportujeme v tělocvičně i venku
zásady chování při sportu
hry na sněhu a se sněhem

Únor: Masopust
Masopust – výroba masek
hry na sněhu – nejlepší stavba
závody na bobech
naše tělo – péče o zdraví, prevence, vycházky, hygiena, otužování, co jíme....
předcházení úrazům
výroba dárků k Valentýnu

Březen: Měsíc knihy
návštěva školní i místní knihovny
jak správně zacházet s knihou
ilustrace k vybrané pohádce
čtení na pokračování
moje oblíbená kniha
21.3. - první jarní den, začíná jaro -vyrobíme si herbář
pozorování změn v přírodě

Duben: Jaro se hlásí
příprava na Velikonoce
zvyky a obyčeje, velikonoční tvoření a výzdoba
zdobíme vajíčka, zkoušíme různé techniky
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velikonoční návštěva domu s pečovatelskou službou
účast na velikonoční soutěži v muzeu v Novém Strašecí
Den Země – správné třídění odpadu, ochrana životního prostředí
měsíc bezpečnosti – dopravní výchova, důležitá telefonní čísla, první
pomoc kamarádovi
pálení čarodějnic

Květen: Moje rodina
Den matek – výroba drobných dárků a přání maminkám k svátku
lidé kolem nás
moje rodina – kdo je kdo
vztahy v rodině, k rodičům, prarodičům, sourozencům
povolání rodičů
domácí mazlíček – malujeme, modelujeme

Červen: Prázdniny se blíží
Den dětí
Den otců – výroba drobných dárků a přání tatínkům k svátku
vycházky do přírody
míčové hry a soutěže na hřišti
těšíme se na prázdniny, kam asi pojedeme?
jak se chovat o prázdninách, na co si dát pozor

Činnosti, které se opakují
poučení o bezpečnosti před každou činností
opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví
správná hygiena, společenské chování
zlepšování komunikace, pěstování kamarádských vztahů a tolerance
návštěvy školní i obecní knihovny
dopravní výchova
pravidelný pobyt venku i v tělocvičně
průběžná výzdoba školní družiny a výstavky prací
opakování a procvičování učiva formou her
příprava na vyučování

Roční plán je orientační a může být pozměněn v závislosti na mimořádných akcích a
událostech, pořádaných školou.
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