
Odpočinkové činnosti

Poslech četby - četba z pohádkových knih (dokončení), Birlibán

Paměťové a postřehové hry, volná hra s autodráhou, panenkami, konstruktivní stavebnice

Kolektivní hry - "Tichá pošta", "Všechno létá…", "Přijela tetička z Číny…"

omalovánky se zimní tématikou

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

TĚLOCVIČNA - pohybové hry - "Na třetího", "Na jelena", "Na mrazíka", cvičení na nářa-

dí - žebřiny, lavičky, žíněnky

Vycházky do okolí školy, podle počasí pobyt na sněhu a ledu - klouzání, koulování,sáň-

kování, bobování, vyšlapávání cest, stavby ze sněhu, sněhová věž

Pracovní činnosti

sněhulák - lepení natrhaného papíru na tmavý podklad

papírová zvířátka - tučňák

sněhové vločky - skládání a prostřihávání papíru

Výtvarné činnosti

tři králové - malba vosk. a vod. barvami

zimní sporty - kresba pastelkou na tmavý podklad

čepice, rukavice - zdobení, pravidelné střídání tvarů

Odpočinkové činnosti

Poslech četby - Birlibán (dokončení)

Konstrukční stavebnice, prostorové stavby z kostek, hry s vojáčky, zvířaty, dinosaury,

Vybarvování relaxačních omalovánek dle vlastního výběru, mandaly

Soutěže -hádání povolání, pohádek a pohádkových postav

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

TĚLOCVIČNA - pohybové hry - "Studna", "Na rybáře", vybíjená s 1(2) míči, cvičení

ve dvojicích, slalom s míči, hod na cíl,driblování, koulení k cíli

Vycházky do okolí školy, podle počasí pobyt na sněhu a ledu - klouzání, koulování,sáň-

kování, bobování, stavby ze sněhu, pohybové hry na školním hřišti

Pracovní činnosti

postavy z pohádek - vystřihávání, vybarvování, připevnění na špejli

karnevalová maska, čelenka - práce se šablonou, střihání, vybarvování

dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky

Výtvarné činnosti

krmítko s ptáčky - voskové a vodové barvy

klauni - malování dle fantazie nebo vybarvování

Zima - popis ročního období - vnímání změn v přírodě, pranostiky na leden a únor, 

přísloví, hádanky, ptáci v zimě, krmení ptáků, co je masopust, 

upevňování vědomostí o lidském těle - zuby, péče o chrup, zdravý jídelníček, zásady

správného stolování, hry se slovy, na paměť, tvoření rýmů, slova protikladná,

M - počítání kroků k danému předmětu, čísla o 2, 3, 4, …větší / menší než dané číslo

PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - 3. oddělení

LEDEN - ZIMNÍ RADOVÁNKY

ÚNOR - DOBA KARNEVALU

Příprava na vyučování 



Paměťové a postřehové hry, volná hra s autodráhou, panenkami, konstruktivní stavebnice


