
Odpočinkové činnosti

četba z dětských knih - O HRBÁČKOVI ALENOVI, ALÍK A JEZEVEC

volná hra se zvířátky, dřevěné kostky, tvoření z konstruktivních stavebnic

stolní a společenské hry, skládání a stříhání z papíru, panenky z papíru, domečky

beseda na téma " má oblíbená kniha ", výstavka knih, ukázky z četby, rozhovory…

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

tělocvična: míčové a pohybové hry, šplh na laně, skákání přes švihadla

překážková chůze a běh v terénu, závodivé a pohybové hry na dětském a školním hřišti

vycházka do přírody - jarní změny okolo nás, pozorování keřů, stromů

Pracovní činnosti

skládání z papíru - PEJSEK, ŽABKA, PARNÍK - dolepení detailů

prostorové stavby z kostek, konstrukt. stavebnic, procvičení jemné motoriky - mikádo…

Výtvarné činnosti

navržení obalu na knihu podle vlastní fantazie - kresba tuší, vybarvení voskovkami

velikonoční motivy - ZAJÍČEK, KRASLICE, POMLÁZKA - vodové barvy, pastelky

Odpočinkové činnosti

společná četba s dětmi - KOCOUREK SE VRACÍ, ANDERSENOVY POHÁDKY

hra s tužkou a papírem, piškvorky, sudoku, vykreslování, námětové a kolektivní hry, 

autodráhy a autíčka, dřevěné kostky - stavby podle fantazie, stolní hry,karty, hlavolamy

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

tělocvična: soutěže v družstvech - slalom s míči, štafetový běh, obruče, švihadla

kolektivní a soutěživé hry na hřišti, vycházky do parku, orientace v obci

vycházky do lesa - zvuky kolem nás, domečky z přírodnin, pohybové hry, překážkový běh

Pracovní činnosti

stojánek s trávou a květinami - práce s barevným papírem

jarní květiny - zlatý déšť, tulipány,  ( koláž s krepovým papírem, dokreslení )

Výtvarné činnosti

barvy v přírodě, jarní louka - tisk zátkou, zapouštění barev do klovatiny

dopravní omalovánky, dopr.prostředky, dokreslení obrázků - poloviční předloha

VELIKONOCE - tradice, zvyky, koledování - rozhovory s dětmi

hudební hádanky, slovní hříčky, rozvíjení příběhů

matematické omalovánky a křížovky, sudoku, hlavolamy

soutěže ve znalostech DOPRAVNÍ SITUACE, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - 2.oddělení

BŘEZEN - PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

DUBEN - DÍTĚ A SVĚT

Příprava na vyučování - 


