
Odpočinkové činnosti

četba z pohádkových knih - POHÁDKY  B.Němcové, K.J.Erbena, dětské časopisy

stolní a společenské hry, jazykolamy, kvízy, křížovky, vymýšlení příběhů a pohádek

volné kreslení, skrývačky, doplňovačky, námětové a konstruktivní hry

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

tělocvična: využití sport.náčiní - OPIČÍ DRÁHA, přeskok a podbíhání lana, míčové hry

pohybové a míčové hry na školním hřišti, soutěže v běhu na běžecké dráze

vycházky k lesu, na louku, poslech a pozorování - příroda kolem nás

 HLEDÁNÍ POKLADU - orientační soutěž (plnění úkolů, soutěže, nalezení pokladu)

Pracovní činnosti

přáníčka pro maminku - práce s tvrdým barevným papírem, mačkaný krepový papír

domečky z přírodnin - výstavka kolektivní práce dětí

oblékáme panenky - výroba oblečení z barevného papíru, lepení

Výtvarné činnosti

život v trávě, na louce - malování vodovými barvami, tuší ( skupinová práce )

malba na dřevo, kámen - temperové barvy, lakování

Odpočinkové činnosti

společná četba na pokračování - KVAK A ŽBLUŇK, BUBÁCI A HASTRMANI

námětové hry - na řemesla, na dopravu, konstruktivní stavebnice

hra s papírem - volné kreslení, skládání, autodráhy, autíčka, dřevěné kostky

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

tělocvična: míčové hry - vybíjená, pohybové a soutěživé hry ve dvojicích, v družstvech

soutěžení v družstvech na hřišti, na běžecké dráze, společenské a míčové hry

vycházky obcí, pozorování okolí obce, krajiny, sportování na louce u lesa

DĚTSKÝ DEN - kolektivní soutěže, zábavné hry, tance, zpívání, ….

Pracovní činnosti

skládání z papíru - harmonika, vějíř, panáčci různých tvarů

HŘÍBEK  - domeček s okýnkem, červíkem - koláž z barevného kartonu

kresba křídami na asfaltu - ZVÍŘÁTKA KOLEM NÁS

Výtvarné činnosti

MOŘSKÝ SVĚT - co najdeme ve vodě - kresba a barevná koláž ( skupinová práce )

malované pohádky - vodové barvy, tuš

mimozemské civilizace - zapojení fantazie  ( voskové pastelky )

soutěž ve správném stolování - zdobíme slavnostní stůl, příprava drobného občerstvení

sestavujeme mapu, plánek - našeho okolí, znázorňujeme známá místa

JAK SE BUDÍ SEMÍNKO - vyséváme letničky, péče a pozorování

PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - 2.oddělení

KVĚTEN - ČLOVĚK A PŘÍRODA

ČERVEN - PRÁZDNINY JSOU ZA DVEŘMI

Příprava na vyučování - 


