
Odpočinkové činnosti

Poslech četby - KNÍŽKA FERDY MRAVENCE - dokončení, PŘÍŠERNÉ ZLOBILKY

Deskové hry, konstruktivní stavebnice, hry s panenkami a domečky, s autodráhou

volné kreslení, kreslení naslepo, omalovánky s jarní tematikou, mandaly, skrývačky

Hry v ŠD - "Plácaná u lavice", "Slepá bába",…  Poslech hudby a písniček

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

TĚLOCVIČNA - štafetový pětiboj s využitím nářadí (lavičky, žíněnky, obruče, žebřiny),

pohybové hry, soutěže v běhu s různými úkoly a skoku

Vycházky do okolí - všímání změn v přrodě, společné plnění úkolů

Dětská olympiáda na hřišti

Pracovní činnosti

přání pro maminku k svátku

dáreček pro maminku

domečky z přírodnin v lese, pletení věnečků

Výtvarné činnosti

větvička šeříku - vodové barvy, otisky korkem

motýl - papírová nebo textilní koláž

co najdeme v lese - voskové barvy, pastelky, práce ve dvojici (trojici)

Odpočinkové činnosti

Poslech četby - MAKOVÁ PANENKA, POHÁDKOVÝ DĚDEČEK

Hry na postřeh, paměť, rychlost ( různá pexesa, DOBBLE …), hlavolamy( VIKINGOVÉ,

PŘÍŠERKY,…), stavebnice, stavby z kostek, hry s panenkami

Hry v ŠD -"Ptáčku, jak zpíváš?" 

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

TĚLOCVIČNA - cvičení s netradičními pomůckami, vybíjená a jiné míčové hry

šplh na tyči, cvičení na žebřinách

Vycházky do okolí - pozorování přírody, pohybové hry na školním hřišti nebo zahradě

Oslava MDD - hledání "pokladu", zajímavé soutěže na školním hřišti

Pracovní činnosti

zvířata ze ZOO - na stojánku

skládání z papíru - prasátko, žába, …  domalování

ptáček na kolíku - barevný papír nebo textílie

Výtvarné činnosti

co najdeme v našich vodách a v okolí, na louce, na poli - pastelky, tuž, skupinová práce

podmořský svět - barevná koláž, pastelky, vod. barvy, stříhání a lepení tvarů

mimozemský svět - vesmír dle představ - voskovky, tuš - proškrabávání

Pranostiky, pořekadla na květen a červen, přísloví, hádanky, rozvoj slovní zásoby - přez-

dívky, zdrobněliny,citově zabarvená slova, slova (ne)spisovná, jazykolamy

příchod léta - pozorování změn v přírodě, slovní zásoba k zahradě, statku, lesu, škole,

do aktovky, obchodu - soutěž na znalost, rychlost, paměť, četba článku z časopisu, novin

 didakt. hry - zapamatuj si slova (na stejné písmeno, na kartách), předměty, co (ne)patří

 do skupiny. Upevňovat zásady, které je nutno dodržovat v období prázdnin.

PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - 3. oddělení

KVĚTEN - ČLOVĚK A PŘÍRODA

ČERVEN - PRÁZDNINY JSOU ZA DVEŘMI

Příprava na vyučování 



do aktovky, obchodu - soutěž na znalost, rychlost, paměť, četba článku z časopisu, novin


