ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Rozvoj klíčových kompetencí zahrnutých v měsíčních tématech

ZÁŘÍ
SEZNAMME SE
 seznámení s prostředím ŠD a školy, s řádem ŠD, poučení o bezpečnosti,
 navazování přátelských vztahů při společných hrách
 vytváření pravidel „našeho družinového soužití“
NAŠE ŠKOLA
 bezpečná cesta do školy i ze školy, orientace ve škole a v okolí
JABLÍČKOVÝ TÝDEN
 malujeme, vyrábíme, ochutnáváme, soutěžíme
 pečeme štrůdl a děláme jablečné tousty

ŘÍJEN
CHUTĚ A BARVY PODZIMU
 přírodovědné procházky, pozorování změn v přírodě
 poznávání podzimních plodů, přírodnin a jejich sběr
DRACI, DRÁČCI, DRÁČATA
 vyrábíme a tvoříme draky, výzdoba družiny
 drakiáda
DÝŇOBRANÍ
 dlabeme, zdobíme a pečeme dýňové muffiny

LISTOPAD
SVĚT KOLEM MĚ
 moje rodin
 můj kamarád, spolužáci, učitelé
 mezilidské vztahy
NAŠE OBEC
 minulost a současnost
KŘÍŽEM KRÁŽEM PODZIMEM
 soutěže, týmové hry
(Dušičky – 2. 11., sv. Martin – 11. 11., příprava na vánoční svátky a blížící se Advent)

PROSINEC
ČERT A MIKULÁŠ
 historie (5. 12.)
 výtvarné ztvárnění tématu
VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
 advent
 vánoční tradice a zvyky
 vánoční atmosféra navozená poslechem koled, čtením knížek o Vánocích, koukáme na vánoční pohádky

CUKROVÍČKO, CUKROVÍ
 pečeme nejoblíbenější vánoční cukroví na vánoční školní besídku
MŮJ PERNÍČEK
 vyrábíme perníkové těsto, pečeme perníky a zdobíme je

LEDEN







ZIMA A SNÍH
soutěže na sněhu, stavby ze sněhu
paní Zima čaruje
KALENDÁŘ ROČNÍHO OBDOBÍ
roční období, měsíce v roce
výroba kalendáře
svátek Tří králů (6. 1.) – pečeme tříkrálový koláč
MĚSÍC STOLNÍCH HER
velký turnaj v deskových hrách, který probíhá po celý měsíc (soutěžíme o ceny)

ÚNOR








JÁ A MOJE TĚLO
čistota půl zdraví
zdravý jídelníček
poskytnutí první pomoci
VALENTÝN
podstata tohoto svátku
výroba přáníček
pečeme vitrážová srdíčka
TÝDEN POHÁDEK
soutěže, četba pohádek, výroba leporela, dramatizace

BŘEZEN






JARO JAK MÁ BÝT
pozorování změn přírody na jaře
výroba jarních symbolů
BŘEZEN, ZA KAMNA VLEZEM aneb MĚSÍC KNIH
velká čtenářská soutěž
znovuobjevení poslání knihovny
NOC S ANDERSENEM – přespávání ve škole

VODA, ZÁKLAD ŽIVOTA
 světový den vody (22.3.2019) – projektové odpoledne v družině


pečeme masopustní koblihy

DUBEN
TŘÍDÍME ODPAD
dopad bezohlednosti na naši přírodu
jak třídit a co kam vyhodit
četba ekologických pohádek
ekofilmy
zapojení dětí do výtvarných soutěží pořádaných ke Dni Země (22. 4. 2019)
ČÁRY - MÁRY
připravujeme se na blížící se ČARODĚJNICE
malujeme a vyrábíme
čarodějnický karneval ve školní družině
VELIKONOCE SE BLÍŽÍ
tradice a zvyky
vyrábíme velikonoční výzdobu
pečeme tvarohový velikonoční mazanec













KVĚTEN










MOJE MAMINKA
dárky a přáníčka ke Dni matek (13. 5.)
co pro mě znamená
další členové rodiny
DOMÁCÍ MAZLÍČEK
péče o zvířátko
zvířátka a jejich mláďátka
volně žijící zvířata
den domácích mazlíčků
DÁVEJ POZOR
dopravní výchova a první pomoc
soutěže a hry

ČERVEN






MĚSÍC PLNÝ HER
MDD týden splněných přání (1. 6.)
branné hry, soutěže
netradiční sporty
PRÁZDNINY
mé vysněné prázdniny
bezpečnost během letních prázdnin

Jednotlivé činnosti v plánu se mohou měnit či přesouvat dle aktuální situace, přízně počasí nebo počtu dětí
v družině.
Prioritou pro naši družinu je společné trávení času v přátelské rodinné atmosféře, procházkami přírodou
nebo na školních hřištích.
Výhodou menšího kolektivu je vždy individuální přístup k dítěti, rozvíjení jeho fantazie a vzájemná
komunikace, která je téměř vždy zárukou dobrých mezilidských vztahů.

