
Odpočinkové činnosti

Poslech četby - STŘÍBRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ, POHÁDKOVÝ TOBOGÁN (J.Žáček)

Turnaj v piškvorkách, starší děti v kulečníku

Hlavolamy, tanagramy, postřehové hry - CINK, PEŠEK, UNO, DOBBLE, FINGO aj.

Stavíme ZOO - hra se zvířátky, volná hra s panenkami a vojáčky

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

V tělocvičně: kolektivní pohybové hry - Škatulata, Na třetího, Červení a bílí, Studna aj. 

Tématické vycházky do zimní přírody - klouzání na zamrzlém Štilci, bobování, koulování

Zimní stopovací hra - cestičky a stopy ve sněhu, pozorování volně žijících zvířat v zimě

Překážkový běh zimním terénem, honičky ve sněhu - Na mrazíka, běh dvojic ….

Pracovní činnosti

Výroba papírových zvířátek z kartonu a barevného papíru - tučňák, lední medvěd

Výroba krmítka pro ptáčky a péče o něj

Skládání ze stavebnice VEGA podle předlohy, Obrázky z hříbečkové mozaiky

Výtvarné činnosti

Zimní radovánky - omalovánky se zimní tematikou, vlastní kresba zimních sportů

Čepice, šála, rukavice - opakování geometrického vzoru (WAX pastely, vodovky)

Koláž sněhuláka z různých výtvarných materiálů (vata, krajka, bílý tenký papír, tisk aj.)

Odpočinkové činnosti

Společná četba s dětmi - dětské časopisy Čtyřlístek, Méďa Pusík…. 

Poslech četby - ŠPALÍČEK POHÁDEK, KÁŤA A ŠKUBÁNEK

Volná kresba, relaxační omalovánky (MANDALY), kreslení s využitím šablonek

Stolní deskové a karetní hry podle vlastního výběru dětí

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

V tělocvičně: Míčové hry - soutěže v družstvech: slalom s míči, hod na cíl, koulení, chy- 

tání, přehazování a kolektivní hry s míčem:vybíjená, polívka se vaří, na jelena aj.

Tématické vycházky - orientace v přírodě, světové strany, přírodovědné hádanky

KARNEVAL - sportovně zábavné soutěže jednotlivců, tancování a různé kolektivní hry

Pracovní činnosti

Hrdinové z pohádek - výroba loutek a kulis pro divadlo (nůžky, barevné papíry, špejle)

Výroba karnevalové masky - škrabošky na obličej

Sněhové vločky z hedvábného papíru - skládání, prostřihování

Výtvarné činnosti

Zamrzlé okno - kresba bílou pastelkou na tmavý podklad

Masopust, karneval, maškary, klauni, šašci - volná kresba (tuš, tempera, vodovky)

Ptáčci v zimě u krmítka - koláž z vytrhávaných barev. Papírů

SPOLEČNÁ BESEDA s dětmi o Vánocích u nich doma, jaké dostaly dárky, co zažily,

viděly … jaká mají Novoroční přání (Tříkrálová tradice), O Masopustu - zvyky, tradice …

DH: Ztracení pohádkoví hrdinové, Poznej pohádku, Procvičování výslovnosti, rozšiřování

slovní zásoby - jazykolamy, vymýšlení pohádky bez konce, pohádkové hádání aj.

PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - 1.oddělení

LEDEN - ZIMNÍ RADOVÁNKY

ÚNOR - DOBA KARNEVALU

Příprava na vyučování  


