Tematický plán školní druţiny 2017/18
„Dům - plný radosti a zábavy“
Kaţdý dům má svoje tajemství a my jej budeme prozkoumávat. Společně
budeme poznávat neznámý dům se zamčenými pokoji. Opět sbíráme body
/razítka/za splněné úkoly – za obrázky, soutěţe, doplňovačky, otázky,
zajímavosti k tématu a podobně. Za splněný bodový limit dostaneme klíček
příslušné barvy, protoţe kdo jich nasbírá potřebné mnoţství, můţe v červnu
hledat poklad!

ZÁŘÍ – Pokoj kamarádství a poznání
„Jsme jedna rodina – školní druţina“
 seznámení dětí s vnitřním řádem ŠD
 seznámení dětí s ročním plánem školní druţiny –„ Dům - plný radosti a
zábavy“
 výroba vlastního „Domu“
 upevnění správných návyků - hygiena, stolování, úklid hraček, úklid v šatně
 stanovení pravidel společenského chování v kolektivu „DRUŢINOVÉ
DESATERO“
bezpečné přecházení do druţiny, při vycházkách, v průběhu dne ve druţině
 výtvarná a pracovní činnost – tvoření na dané téma – vyzdobení oddělení
 rekreační činnost - seznámení s místy, kde si děti můţou hrát… v blízkém
okolí, školní hřiště a zahrada
 Den české státnosti 28.9. - seznámení s historií, sv. Václav
 poučení dětí podle osnovy o BOZP
Celodruţinové akce: Fotbalový turnaj – utkání 1. a 2.oddělení
„3 v 1“ – „Ţivotická olympiáda“soutěţ tří generací

ŘÍJEN – Pokoj podzimních barev
„Barevný je sen, a ten láká nás do přírody ven“
 ochrana přírody a hledání cesty k souladu mezi ní a člověkem
 hravou formou vytváření návyků a rozšiřování znalosti a dovednosti dětí v
oblasti environmentální výchovy – převáţně v oblasti třídění a recyklace
odpadů
 seznámení se s rozmanitostí a barevností podzimní přírody
 rozvíjení vztahu k přírodě – poznávání přírodniny, vyuţívání je v k tvorbě
podzimních koláţí, výrobě šperků a jiných výrobků
 výtvarné zpracovávání podzimu očima dítěte
 rozpoznávání jednotlivých druhů ovoce a zeleniny, chápání jejich
nenahraditelnosti pro naše zdraví
 „JABLÍČKOVÝ TÝDEN“
 výroba draků - skupinová práce
 vycházky do podzimní přírody
 příprava na Halloween (dýně)
Celodruţinové akce: Drakiáda – výroba a pouštění draků
Dyňáci + lampionový průvod + opékání párků

LISTOPAD – Pokoj sportu a her
„Kaţdá prohra je poloviční vítězství, pokud se z boje poučíš.“






poznávání sortovních disciplin a soutěţí /práce s PC a internetem/
výtvarné zpracování sportů, a vyrábění koláţe
uvědomění si, co pro nás a naše tělo znamená sport
soutěţ v oddělení „FARMÁŘ, ČLOVĚČE NEŢER MĚ!“,
seznámení s historii Olympijských her – „Můj maskot“

Celodruţinové akce: „Slavíček 2017“ – pěvecká soutěţ
„Superfarmář“ – celodruţinová soutěţ

PROSINEC – Vánoční pokoj plný překvapení
„Rok s rokem se sešel, vánoční čas zase přišel.“
 Vánoce v historii - vánoční svátky, historie Vánoc, Vánoce ve světě...
 výtvarná a pracovní činnost – výroba vánočních dárečků pro své blízké
a výzdoba třídy
 co pro nás znamená ADVENT
 pranostika – sv. Mikuláš (6.12.)
 nácvik koled a programu na „Ţivý Betlém“
Celodruţinové akce: Posezení u vánočního stromečku – vánoční nadílka
Vánoční dílny + Ţivý Betlém – akce rodiče a děti
Vánoční nadílka pro lesní zvěř – vycházka do lesa

LEDEN – Mrazivý pokoj
„I kdyţ máme velké mrazy, chráníme se před úrazy“
 vyrábění dárečků k zápisu do prvního ročníku
 poznávání krás naší přírody v zimních měsících
 vyprávění o radostech i úskalích spojených se zimním obdobím, aneb
co se v zimě můţe stát - (úraz a nemoc) + prevence, tísňová telefonní
čísla, zásady první pomoci „Záchranný kruh“ – IT
 seznámení se s netradičními výtvarnými technikami a jejich aplikace
do dětských prací na téma zimní krajina
 zpívání písní se zimní tematikou
 zimní radovánky - bobování, bruslení, koulování, …
 sledování zimní krajiny – krmítka
Celodruţinové akce: „Sněhové čarování“ – sněhové stavby - soutěţ
„Pexesiáda“ – celodruţinová soutěţ

ÚNOR – Pohádkový pokoj
„Kouzelný svět, plný skřítků, ten, co můţeš uvidět, vydáš li se, do
pohádky, poznáš záhy jiný svět.“










vypravování, výtvarné zpracování pohádek
poznávání nejoblíbenějších pohádek
nácvik druţinového divadla pro 2.oddělení
soutěţ „Z pohádky do pohádky“- souboj druţstev
výtvarná a pracovní činnost – vyrábění loutkového divadla
dramatická činnost – hra tělem – pohádková pantomima
výzdoba tělocvičny na KARNEVAL
seznámení se zvyky a tradicemi MASOPUSTU
sv. Valentýn (14.2.) – přáníčka

Celodruţinové akce: „Puzzliáda“ – soutěţ ve skládání puzzle
„Kouzelný dům“ – soutěţ ve stavění Lega
„Z pohádky do pohádky“ - kvíz

BŘEZEN – Pokoj kamarádky KNÍŽKY
„To jsme všichni hrozně rádi, ţe jsme s kníţkou kamarádi“
 „ Oblíbená kníţka“ – výstavka
 „Můj kniţný hrdina“ – ilustrace
 jarní výzdoba oddělení i chodby školy „Vítání jara“
 návštěva místní knihovny – seznámení s dětskou literaturou
 výroba leporela – vzpomínky na dětství
Celodruţinové akce: „Malý čtenář“ – čtenářská soutěţ v knihovně
„Malý ilustrátor“ – výtvarná soutěţ – volná technika

DUBEN – Pokoj čarodějnic
„Hádejte třikrát, děti! Kdo to letí na koštěti?“








Měsíc bezpečnosti – prevence úrazů, první pomoc, bezpečnost na silnici
Velikonoční zvyky a tradice u nás i ve světě
zdobení a barvení kraslic, velikonoční vystřihovánky
příprava výrobků na VELIKONOČNÍ JARMARK
vycházky – pozorování a poznávání jarních rostlin, kvetoucích stromů
výroba čarodějnic
Den Země – čištění lesa – vycházka do lesa

Celodruţinové akce: „Pálení čarodějnic“ – opékání párků
„Čarodějnická olympiáda“ – soutěţ druţstev

KVĚTEN – Rozkvetlý a voňavý pokoj
„Jaro dělá skvělý den. Děti, pojďte rychle ven!“






určování květin v okolí školy, údrţba „Ţivé zahrady“
hry v přírodě – environmentální zaměření
rozkvetlá louka- výtvarné zpracování – netradiční techniky
Den matek – povídání o maminkách, výroba dárečků
vnímání světa očima postiţených – malování nohou jednoduchý obrázek,
modelování jednou rukou, kreslení opačnou rukou neţ píšeme, procházení
ohraničené prostou poslepu
 příprava kulturního programu na celoškolní akci ZAHRADNÍ SLAVNOST 2018
Celodruţinové akce: ZAHRADNÍ SLAVNOS
„Paralympiáda“ – netradiční soutěţe druţstev

ČERVEN – Veselý pokoj s pokladem
„Měli jsme se všichni rádi, zůstaneme kamarádi.“






vytvoření mapy okolí školy
mapové a turistické značky
„Stopovaná“ – hledání pokladu
zhodnocení aktivity a chování během roku
veselé hry a soutěţe v lese

Celodruţinové akce:„Spaní v druţině“ - výlet do města, opékání, noční hra
„Švihladlová královna a král“ – soutěţ se švihadlem
V Havířově 1.9.2017
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