Roční plán Školní družiny ZŠ Lipůvka
Školní rok: 2017/2018

Oddělení:

Vedoucí vychovatelka:

Školní družina I. - III. oddělení

Marie Baláčová

Třída: I. - III.
Měsíc

Činnost

Září

Hola, hola škola volá!
Seznámení se s prostředím školní družiny
Seznamovací hry, upevňování vztahů mezi spolužáky
Vytváření pravidel pro ŠD
Rozvíjíme samostatnost ve třídě, v šatně, v jídelně
Poznávání okolí školy, rekreační pobyt venku, míčové hry
Pozorujeme změny v přírodě, vytváříme dekorativní předměty
z přírodních materiálů
Vytváříme výzdobu školní družiny (Windows art, mramorování
atd.)
Připomenutí svátku sv. Václava
Koulelo se jablíčko…
Podzimní plody a jejich různá využití
Pole a zahrady na podzim
Les na podzim
Dekorativní předměty z přírodních materiálů
Podzimní tradice a zvyklosti u nás, ve světě (dušičky, Halloween)
V listopadu listí padá zemi na zkřehlá záda…
Jak se příroda chystá na zimu
Výroba krmítek, zásoby pro zvířátka na zimu
Výrobky z keramické hlíny, modelování, odlitky ze sádry
Využití barev a tvarů listů
Barevné pátky
Podzim v pranostikách, sv. Martin
Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš,...
Výroba vánočních dárků a přáníček
Výzdoba družiny
Zpívání koled
Básničky pro Mikuláše
Mikulášská nadílka
Vánoční besídka- rolničkový den
Adventní čas – pranostiky a zvyky
Malířská paleta…
Výtvarná soutěž
Učíme se nové výtvarné techniky
Zimní sochaři – sochy a stavby ze sněhu
Hry na sněhu
Staráme se o ptačí krmítka
Čára máry ententiky, poletíme do Afriky…
Cestovatelský deník, cestovatelské pohádky, poznáváme cizí země
Opičí dráha -tělocvična
Maškarní radovánky
Sv. Valentýn

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Mimořádná
činnost

Drakiáda
Halloween v ŠD
Beseda v knihovně

Vánoční výstava
výrobků ŠD

Zábavné soutěžní
dopoledne ve
školní družině

Sněhuláci pro
Afriku

Březen

Duben

Květen

Červen

Z pohádky do pohádky
Diskohrátky
Plyšáková a pyžamová párty
Nacvičujeme divadlo, vyrábíme kulisy
Velikonoční výzdoba
Pozorujeme změny v přírodě
Jarní pranostiky
Velikonoce – zvyky a tradice
MDŽ
Kolo, kolo mlýnský za čtyři rýnský …
Dovednostní soutěže v týmech
Hry zručnosti a dovednosti
Dopravní výchova
Koloběžkiáda
Den Země
Čarodějný den
Jako pilné včelky…
Úklid okolí školy
Kresba na chodník
Výlety do okolí
Hry v přírodě
Čistíme potůček, pomáháme lesním skřítkům
Den matek, 1. máj

Karneval 4. 3.

Hurá prázdniny!!!
Den dětí
Luštění a výroba mapy, jak se orientovat v přírodě, jak postavit
stan…
Hledání pokladu!
Ohlédnutí se za školním rokem: Co jsme se naučili a co nás
zaujalo?
Bezpečně na prázdniny

Noc ve školní
družině

Klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

V Lipůvce dne: 31. 8. 2017
Marie Baláčová,
Vedoucí vychovatelka ŠD

Velikonoční
družina na zelený
čtvrtek
Velikonoční dílna
Čarodějnický
průvod

Hravý cyklista

