TEMATICKÝ PLÁN
Školní družina 2018/2019

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Naše družina a naši
kamarádi

Podzimní hrátky

Naše obec a její okolí

Vánoce přicházejí

Máme rádi pohádky

Seznamovací hry, můj nejlepší
kamarád – kreslení, vyprávění,
hádanky, pohybové hry se zpěvem,
společný výlet. Míčové hry,
sportování na hřišti, stavění z písku.
Turistické vycházky.
Soutěž o nejhezčího draka. Sbíráme a
vyrábíme z přírodnin. Co sklízíme ze
zahrádky – ovoce, zelenina,
ochutnávky, studená kuchyně.
Malování a zpívání s podzimní
tematikou. Atletika na školním
hřišti.
Moje cesta do školy, naše obec –
poznáváme všechny ulice – Hra :
Kam dnes dojdeme? Okolní vesnice,
Chrudim – památky a kultura.
Kreslení plánku obce, lidová říkadla
a rytmizace. Závodivé hry ve
družstvech. Vyrábění z odpadového
materiálu.
Vyrábění dárků a přáníček pro
rodiče, pečení cukroví. Vánoční
zvyky a tradice – zdobení třídy.
Vánoční besídka – rozdávání dárků,
zpívání koled. Pohybové hry
v tělocvičně.
Pohádkový svět – kreslení, malování
pohádkových bytostí. Poslech, četba,
vyprávění a dramatizace. Divadelní
představení. Pohádkové hádanky a
písničky. Četba na pokračování. Hry
na sněhu.

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Chceme žít zdravě

Správná životospráva. Moje oblíbené
jídlo. Připravujeme hostinu, zdravé
stravování. Sestavování jídelníčku.
Sportujeme – míčové hry
v tělocvičně, bobování. Zpíváme si
pro radost.

Jaro – ochrana přírody

Vítáme jaro. Přírodovědné vycházky,
rychlá chůze. Třídění odpadu, jarní
úklid. Kalendář přírody. Písničky
s jarní tematikou. Zvířata a jejich
mláďata.

Velikonoce

Nejhezčí velikonoční kraslice.
Vyrábění z různých materiálů –
velikonoční tematika – výzdoba
třídy, velikonoční aranžmá. Zvyky a
tradice. Setí obilí. Velikonoční
koledy. Házení a chytání míče, Den
Země.

Sportem ku zdraví

Atletika a závody družstev, turnaj ve
fotbalu. Šipkovaná. Sportování na
školním hřišti. Poznávání přírody
(stromy, rostliny ) – přírodovědná
soutěž. Námořnické písničky.

Jedeme na prázdniny,
cestujeme

Dětský den. Výlety v okolí obce. Hra:
Znáš města? Dopravní test – správný
chodec a cyklista. Znáš dopravní
značky? Poslech národních písní
z jiných zemí. Pohybové hry a
netradiční soutěže.

