
Odpočinkové činnosti

Poslech četby: PŘÍHODY KRÁLIČÍCH KLUKŮ, VESELÉ POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY

Kolektivní hry: nácvik postřehu, rychlosti a obratnosti dětí - Škatulata, Země-nebe-nos,

Kuba řekl, Na kapelníka, Hoří hoří přihořívá, Elektrika, Přijela tetička z Číny …

Slovní hrátky - říkadla a přísloví, dějová posloupnost, přirovnání, pravda a lež …

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

V tělocvičně - cvičení s lanem, švihadly a obručemi (přeskakování, podlézání, točení…)

Pobyt na zahradě/škol. hřišti - štafetové závody, míčové hry, výuka pravidel hry Mölki

Vycházky do parku a okolí školy - pozorování jarní přírody, chůze a běh přes překážky

v přírod. terénu, závodivé kolektivní hry s plněním různých úkolů

Pracovní činnosti

Konstrukční činnosti na procvičení jemné motoriky - stavebnice, mozaiky, puzzle, vklá-

dačky, Domino, Jenga věž aj.

Záložky do knih - papírové tkaní, skládání papíru - jednoduché origami: loďka, žába …

Výtvarné činnosti

Návrh obalu na knihu, ilustrace knihy - pastelky, fixy, tuš (využití vl. představivosti dětí)

První poslové jara - kočičky, zlatý déšť (koláž) tempery, krep. papír, vata

Velikonoční kraslice - kresba fixy, voskovkami a vodov. barvami

Odpočinkové činnosti

Poslech četby: BYLA JEDNOU KOŤATA, HALO' JÁCÍČKU

Stolní deskové a karetní hry dle výběru dětí, 

Volná tvorba dětí - skládání puzzlí, provlékací obrázky, hříbečková mozaika, kreslení …

Hádanky, hlavolamy, hry pro jednoho hráče - Anakonda, Vikingové, Antivirus aj.

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

V tělocvičně/na škol. hřišti: opičí překážková dráha s využitím tělových. nářadí 

Sportovní vyžití na dětském multifunkčním hřišti - houpačky, lezecká síť, skluzavka, tunel

Hra na STOPOVANOU s hledáním dopisů s různými úkoly, na konci s hledáním pokladu

Kolektivní hry na zahradě - míče, švihadla, kuželky, petanque, líný tenis, frisbee aj.

Pracovní činnosti

Velikonoční skládání z papíru - kohout, slepička, zajíc, kuřátko

Květy jara z papírových ubrousků a špejlí, 

Konstrukční práce z kostek - stavby silnic, nádraží, parkov. domů, výroba dopr. značek

Výtvarné činnosti

Tulipány - koláž z barevného papíru

Začarované obrázky, stínové obrázky, číslované dokreslování, poloviční obrázky aj.

Aprílové počasí - malba vodovými barvami (deštníček, duha nad městem, slunce, mraky)

BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY: společné čtení a prohlížení knih, beseda o nejoblíbenějších

knihách, výstavka vl. knih - rozvoj paměti, slovní zásoby a správného vyjadřování

VELIKONOCE - zvyky a tradice, veselá říkadla, hádanky a počítání se zajíčkem

Tématicky zaměřené DH: barvy, tvary, matematické pexeso - posilování paměti, soustře-

dění a kombinačních schopností u dětí

PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - 1.oddělení

BŘEZEN - PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

DUBEN - DÍTĚ A SVĚT

Příprava na vyučování  



Sportovní vyžití na dětském multifunkčním hřišti - houpačky, lezecká síť, skluzavka, tunel

Aprílové počasí - malba vodovými barvami (deštníček, duha nad městem, slunce, mraky)

Tématicky zaměřené DH: barvy, tvary, matematické pexeso - posilování paměti, soustře-


