Celoroční plán školní družiny
školní rok 2020/2021
Hlavní úkoly školní družiny:
- být ohleduplný
- dbát na pořádek ve svém okolí
- chránit přírodu kolem sebe
- rozvíjet u dětí sportovní, výtvarné, hudební i dramatické schopnosti
- umět se chovat během stolování
- vést děti k samostatnosti

Cíle výchovy ve školní družině:
Výchova ke zdravému životnímu stylu, výchova k odpovědnosti za své zdraví:
- výchova ke správným stravovacím návykům, zdravá skladba potravin,
dodržování pitného režimu, zásady správného stolování- prostírání, hygieny
- dodržování tělesné kultury, osobní hygieny, posilování tělesné činnosti, otužování,
- rozvíjení citové stránky osobnosti, posilování citových vazeb,
obohacování osobnosti estetickými zážitky,
- pěstování pracovních návyků a dovedností.
Posilování komunikačních dovedností:
- kultivovanost slovního a mimoslovního projevu,
- rozvíjení slovní zásoby a schopnosti ji přiměřeně používat, ale také umět naslouchat,
 komunikace a uplatnění ve skupině.
Rozvíjení sociální orientace a dovedností:
- orientace v sociálních vztazích,
- výchova k odpovědnosti za své chování,
- důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality,
- schopnost objektivně hodnotit své jednání a jeho důsledky,
- přijímat důsledky svého chování.
Výchova k odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování:
- ovládání negativních citových reakcí,
- vypořádat se se stresem, překonávat náročné životní situace, nepodléhat jim,
- vyrovnávat se s nedostatky a neúspěchy.

Najít své místo ve skupině a ve společnosti:
- poznání sebe sama pomůže objektivně zhodnotit šance uplatnění ve skupině,
- kladné hodnocení zvyšuje sebevědomí,
- posilované pozitivní myšlení je příznivé pro začlenění do skupiny,
- hledání a vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny, její důvěryhodnost,
stabilita, objektivní hodnocení činnosti každého člena,
- vytváření základů právního vědomí, úcta k svěřeným hodnotám,
- porozumění, tolerance a schopnost i ochota pomoci,
- vytvoření vlastního sebevědomí a posilování schopnosti nepodléhat
cizím negativním vlivům.

Ranní program družiny
6,15 – 7,15

--- ranní odpočinková činnost a rekreační činnost, společenské hry

Denní program družiny
11,10 - 12,05
družiny
12,05 - 13,00

--- osobní hygiena, společný odchod na oběd
zásady správného stolování – prostírání, odchod do
--- odpočinková činnost – relaxace, dialog s dětmi, vyprávění, čtení
pohádek, časopisů, komunikativní kruh, hry na koberci dle

vlastního
výběru dětí klidová činnost, výtvarná činnost, vzdělávací
činnosti,
13,00 - 14,30

--- řízená činnost - sportovní – vycházky, venkovní pohybové aktivity,
zájmová-výtvarná, esteticko-výchovná,
pracovně-technická,
přírodovědná, vlastivědná, dopravní,
14,30 - 15,15 --- osobní hygiena, pitný režim - svačina, příprava na vyučování
15,15 - 15,45 --- individuální hry rozvíjející osobnost žáka podle dispozic,
zájmu a vastního výběru dětí

MĚSÍČNÍ PLÁNY PRO PRÁCI ŠD
Září:


zahájení školního roku,






seznámení dětí se spolužáky a uspořádáním družiny, orientace ve škole
poučení o bezpečnosti a chování v družině a školní jídelně,
dodržování zásad správného stolování
pravidla dobrých vztahů ve školní družině,

Prázdniny a dovolená
Kde jsme byli o prázdninách
 práce s mapou, pohlednicemi, fotografiemi,
 deník z dovolené,
 zajímavá místa v ČR
 zajímavá místa v zahraničí
Letní počasí
Svatý Václav
Práce s přírodninami
 pohybové hry na školní zahradě a v přírodě

Říjen:
Barevný podzim
Práce s přírodninami
 sbírání listů, jejich obtiskování a výroba koláží z nich tiskátka z brambor
 sbírání kaštanů pro zvířata na zimu,
 co se děje s přírodou,
 sledování teploměru, předpověď počasí,
 roční období, podzimní tradice
 koloběh vody.
Hry s barvami
Příprava na Dýňovou slavnost, masky, výzdoba družiny, vyřezávání dyní
Výroba a pouštění draků
Opékání buřtů

Listopad:
Cestování časem

Svatý Martin - lidové tradice
 návštěva školní knihovny
 beseda s dětmi na téma „Moje oblíbená knížka nebo časopis“
 výroba vlastní obrázkové knížky
 rozvíjení slovní zásoby (didaktické hry, doplňovačky, křížovky, jazykolamy)
 přírodovědné vycházky – staráme se o zvířata

Prosinec:
Mikuláš
 výroba Mikuláše, čertů a andělů z různých materiálů,
Advent a Vánoce
 výroba přáníček k vánocům
 povídání o smyslu adventní doby, čtení o Vánocích
 výroba adventního věnce (každý týden si budeme povídat u zapálené svíčky)
 poslech a zpívání vánočních koled
 vyzdobení družiny vánočními obrázky a výrobky
 povídání o tom, jak děti slaví Vánoce
 povídání o vánočním stolování (prostření vlastní vánoční tabule - perníčky,
ovoce, cukroví)
Hry na sněhu, stavby ze sněhu, sněhové bitvy, sáňkování a bobování
Příprava na vánoční besídku

Leden:
Zimní dovádění




hod sněhovou koulí na cíl a do dálky
stavění sněhuláka
pokusy se sněhem a ledem

Sv疸ek T




kr

lidové zvyky,
vysvětlení významu tříkrálové sbírky.
ruční práce a výtvarná činnost

Úklid vánoční výzdoby a výzdoba zimními motivy - různé techniky
Výroba sněhových vloček

Únor:

Domov
Naše rodina
Domácnost
 stavíme dům,
 zařizujeme domácnost – koláž z
 domácí práce.
Svátek svatého Valentýna
 výroba dárků a přáníček
Masopust
 zvyky, výroba karnevalových masek

obrázků z

časopisů a letáků,

Březen:
Velikonoce
Probouzení přírody
Čtení a povídání si o zvycích spojených s jarem a Velikonocemi
Malování kraslic
Kreslení a vystřihování zajíčků, vajíček, kuřátek a jiných symbolů jara
Zdobení družiny jarem
Naklíčení semínek (obilí)

První jarní den


hry na hřišti

Pohádka
Březen = měsíc knihy
 vyprávění o oblíbených knihách dětí (děti je mohou přinést a budeme si z nich
číst),
 malování postav z oblíbených knih dětí,
 výroba záložek do knížky,
 návštěva místní knihovny,
 dramatická činnost,
 hry s písmenky.

Duben:
Naše země
Jako planeta
 připomenutí důležitosti třídění odpadů,
 pomoc při úklidu okolí školy,
 vycházka za účelem všimnout si, čím člověk přírodu poškozuje.
Jako Česká republika
 zajímavá místa v
ČR (použití projektu ze září),
 naše obec a okolí.
Povídání o zvířátkách a jejich mláďatech
Kreslení mláďat domácích zvířat
Výroba květin z krepového papíru

Duben = měsíc ptactva




pozorování ptáků v přírodě
poznávání ptáků podle obrázků
malování a vystřihování ptáků

Květen:
Svátek maminek - druhou květnou neděli







výroba dárků a přáníček pro maminky
malování a kreslení maminek (popř. tatínků, prarodičů nebo celé rodiny)
povídání o tom, jak se člověk mění, zda mají děti doma sourozence a jak
pomáhají maminkám v péči o mladší sourozence
děti si přinesou fotografie, kde jsou jako miminka
povídání o tom, čím by děti chtěli být, jaké povolání mají jejich rodiče
hra na povolání

Lidské tělo






pojmenování jednotlivých částí lidského těla na obrázku a spolužácích
sledování DVD Byl jednou jeden život
zjišťování, kolik měříme a vážíme
ošetřování jednoduchých úrazů a zranění
připomenutí důležitých telefonních čísel, jak oznámit úraz a přivolat pomoc

Pobyt v přírodě


využití hezkého počasí – pohybové a míčové hry



malování na chodníku

Červen:
Mezinárodní den dětí







oslava MDD – společenské hry
pobyt venku, hry a soutěže
koupání ve vodní nádrži
výrobky s letní tématikou
úklid družiny, kontola a oprava hraček, stavebnic
rozloučení ze školní družinou

Plánování, kam kdo pojede na prázdniny a na co se o prázdninách nejvíce těší

Celoroční činnosti ŠD
Ekologická výchova:
- vycházky - pozorování změn v přírodě (podzim, zima, jaro, léto)
- přírodu neničit, ale chránit, rostliny i zvířátka pozorovat, seznamovat se s nimi,
- aktivní ochrana přírody (sběr odpadků apod.),
- ochrana životního prostředí (třídění odpadků),
- využití předmětů denní potřeby z hlediska životního prostředí (šetření energií, věcí,
neničit své věci a věci společné),
- udržovat pořádek kolem školy, kolem sebe,
- vztah k ostatním dětem, dospělým - pravidla slušného chování,
- dodržování zásad správné výživy, jíst hlavně ovoce, zeleninu, dodržovat pitný režim.
Výtvarná výchova:
- zachytit na výkres postřehy a zážitky z vycházek (tužka, pastely, barvy, úhly),
- malování barvami na sklo,
- modelování z plastelíny,
- vystřihování z časopisů a tvoření koláží,
- koláže z textilů, přírodnin apod.,
- výroba šperků z
různých materiálů,
- kreslení pohádkových postav,
- výroba puzzle, záložek, větrníků, stolních her, zvířátek ze skořápek, vloček
z
papíru, batikovaných šátků, apod.
Tělesná výchova:
- vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne, během zaměstnání zařazovat
tělovýchovné chvilky,

- rozvoj zdatnosti, dovednosti, rychlosti, obratnosti (soutěže, cvičení, míčové hry),
- přímý kontakt s přírodou (vycházky, cvičení v přírodě),
- využití tělocvičny, hřiště za školou i hřiště na návsi,
- míčové hry – vybíjená, fotbal, florbal, volejbal,
Hudební výchova:
- poslech hudby z CD, které si děti sami vyberou (přinesou),
- zpěv písní během vycházky i v družině,
- poznávání hlasů ptáků a zvířat, snaha o napodobení.
Pohybově vzdělávací hry:
- mrkaná, židličky, elektrika, slepá bába, přijela babička z
Číny, čáp ztratil
čepičku, všechno lítá,co peří má, kuželky, hra na povolání, upovídaní kamarádi.
Vědomostní hry:
- rozházená písmenka,
- vyprávění pohádek, kolektivní sestavovaní pohádky,
- křížovky, hádanky, doplňovačky,
- výroba vlastní knihy,
- povídání s
obrázky,
- veselé počítání – vybarvování podle čísel, vymýšlení slovních úloh.
Všeobecné znalosti:
- práce s
mapou, plánování výletů a dovolené,
- setí semínek, pozorování růstu květin,
- seznámení s
domácími pracemi,
- život v
lese,
- dopravní výchova,
- čas – dny, měsíce, roky, výroba hodin,
- seznámení s
rostlinami – výroba herbáře
- vaření – ovocný salát, apod.,
- první pomoc, seznámení s
lékárničkou,
- poznávání hub, rostlin a stromů,
- poznávání věcí po hmatu,
- divadlo.

Plánované akce
Opékání buřtů na školním hřišti
Drakiáda na školní hřišti
Dýňová a Mikulášská slavnost
Pexesiáda

Zimní cesta za zvířátky
V Dušejově dne 26. 8. 2020
Zpracovala: Zdeňka Mikešová, vychovatelka ŠD

