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PUTOVÁNÍ PO OSTROVECH
ZÁŘÍ – PŘÍPRAVA NA PEVNINĚ







Seznámení dětí s řádem ŠD, bezpečností a režimem chodu ŠD
Seznamovací hry s novými dětmi (vytváření kamarádských vztahů)
Kamarádi kolem nás – žebříček hodnot, čím si kamarádi dělají radost, vzájemná pomoc,
malujeme kamaráda, poznáváme kamaráda po hlase apod.
Cesta do školy – povídání o cestě do školy a cestě domů- základy bezpečnosti při přesunu,
při vycházce, při přesunu do jídelny, orientace v okolí školy
Osvojujeme si základy osobní hygieny a základy společenského chování – sebeobsluha,
stolování, kontrola běžné hygieny (mytí rukou), zásady zdravé výživy
Vycházky, hry a soutěže na školní zahradě

ŘÍJEN – BAREVNÝ OSTROV







Přírodovědné vycházky – poznávání přírodnin, upevňujeme si pravidla chování v přírodě,
sběr přírodnin na výtvarnou a pracovní činnost.
Výtvarné a pracovní činnosti s využitím přírodních materiálů (podzimní skřítek), hrátky
s bramborami – tiskátka
Ekologická výchova – ochrana přírody, třídění odpadků
Příroda okolo nás – jak se mění stromy a příroda kolem nás
Stavby ze stavebnic a kostek (výstavka prací)
Sportovní hry a soutěže na školní zahradě

Celodružinová akce: Pouštění draků a táborák na školní zahradě

LISTOPAD – STRAŠIDELNÝ OSTROV
●
●
●
●
●
●

Rozvíjení charakterových vlastností, učíme se toleranci, pořádku, přemýšlíme o negativních
vlastnostech např. o vandalismu
Práce s různými materiály na téma strašidla při pracovních a výtvarných činnostech
Zvířátka se ukládají k zimnímu spánku – pomoc zvířátkům v zimě
Vyprávění dětí o zvířátkách, která mají doma, nebo která by si přály
Plyšoví mazlíčci – děti si přinesou nejoblíbenější plyšovou hračku, soutěž o největšího,
nejmenšího, nejmilejšího plyšáka
Soutěž ve skládání puzzle

Celodružinová akce: Školní družina má talent

PROSINEC – VÁNOČNÍ OSTROV
Adventní čas: lidové zvyky a tradice, učíme se koledy
Čertovské rejdění – netradiční hry a soutěže
Výroba vánoční výzdoby, dárků a přání pro rodiče a blízké (práce s různými materiály)
Výtvarné a pracovní činnosti: tvoření výrobků pro stánek dětí na den otevřených dveří
(malování na sklo- svícny)
● Vzkazy pro Ježíška- výtvarná soutěž
● Hry ve školní družině na procvičení paměti a postřehu
●
●
●
●

Celodružinová akce: Vánoční oslava

LEDEN – LEDOVÝ OSTROV
●
●
●
●
●
●

Zimní sporty: hry a soutěže na sněhu, bobování, stavby ze sněhu
Besedujeme o bezpečnosti při hrách, zimních sportech
Mráz maluje na okna – koláže, sněhové vločky, práce se zimní tématikou
Hry ve školní družině (dětské kvízy, hádanky, křížovky, doplňovačky atp.)
Hrajeme divadlo- výroba maňásků na špejlích
Cvičíme s hudbou- pohybové hry

Celodružinová akce: Bobování, hry na sněhu

ÚNOR – OSTROV ZDRAVÍ
●
●
●
●
●
●
●

Masopust: zvyky a tradice
Sněhoví sochaři – originální stavby ze sněhu
Co dokáže mráz – ledové ozdoby
Staráme se o zvířátka v zimě (výroba lojových závěsů pro ptáčky)
Naše tělo: otužování, zdravý životní styl, hygiena
Hry cvičící pozornost, paměť a postřeh
Výroba papírových masek – soutěž a nejhezčí masku

Celodružinová akce: Poznávání chutí a vůní

BŘEZEN – POHÁDKOVÝ OSTROV
●
●
●
●
●
●
●
●

Společná četba dětské knížky
Kniha – můj kamarád, nejoblíbenější dětská knížka, prohlížení dětských ilustrací
Výroba záložky do knížky
Probouzí se jaro – pozorování změn v přírodě, loučíme se se zimou, první květiny a broučci
Jarní omalovánky, vystřihovánky
Velikonoční zvyky a tradice
Tvoření na velikonoce – zdobení kraslic, velikonoční košíček
Turnaj společenských her

Celodružinová akce: Pohádková soutěž

DUBEN – VELIKONOČNÍ OSTROV
●
●
●
●
●

Den země – úklid v okolí školní družiny, zahrady
Výtvarná a pracovní činnost – výrobky a malé dárečky pro budoucí prvňáčky
Dopravní výchova – situace v běžném provozu při cestě do školy a domů
Skupinová práce – naše škola, naše město
Naši zvířecí mazlíčci – vyprávíme si o nich, kreslíme je a modelujeme

Celodružinová akce: Pexesiáda

KVĚTEN – OSTROV SPORTU
●
●
●
●
●

Vyrábíme dárky pro maminky, povídáme si o tom, co pro nás znamenají, co všechno doma
dělají
Rostliny kolem nás – sběr rostlin v našem okolí (vytvoření družinového herbáře), poznávání
rostlin
Rozvíjíme tělesnou zdatnost: sportovní hry a soutěže na školní zahradě a dětském hřišti
Integrovaný záchranný systém – důležitá telefonní čísla
Zábavné kvízy, hádanky, doplňovačky

Celodružinová akce: Sportovní odpoledne

ČERVEN – DRUŽINOVÝ OSTROV, ANEB DOPLULI JSME DO CÍLE…
●
●
●
●
●
●

Den dětí – náš velký svátek, zábavné odpoledne plné her a soutěží „Ukaž, co umíš“
Překážková dráha na školní zahradě nebo ve školní tělocvičně
Zábavné hry a soutěže k pohádkám co jsme měli každý měsíc
Výtvarné a pracovní činnosti venku s přírodními materiály
Třídění her a hraček ve školní družině
Slavnostní zakončení školního roku

Celodružinová akce: Nocování ve školní družině
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