
Odpočinkové činnosti

společná četba s dětmi - PŘÍŠERNÉ ZLOBILKY (příběhy s ponaučením)

karetní a deskové hry dle výběru dětí, korálkové mozaiky, skládání puzzlí

zábavné kolektivní hry ve třídě: Židličkovaná, Co se změnilo? Tichá pošta

Přírodovědná kvízová soutěž - zajímavosti a kuriozity ze světa zvířat

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

Tělocvična: překážkový běh, soutěživé hry se 3. odd. ŠD - Mašinky, Studna, Mrkaná

pohybové kolektivní hry na škol. hřišti - Na sochy, Na medvěda, Na třetího, Rybáři …

vycházky do okolí školy - na louku a k lesu: pozorování proměn v přírodě na podzim

BRAMBORIÁDA - pohybová soutěž družstev s bramborou

Pracovní činnosti

vyřezávání bramborových tiskátek

konstrukční a stavební práce z kostek a stavebnic LEGO, SEVA aj.

papíroví panáčci s červíkem Pepíkem - vystřihování, lepení, skládání barev. papíru

Výtvarné činnosti

hallowenská strašidla/dýně - malba temperami a tuší (kontury)

bramborová tiskátka - kapesník (tempery)

strom na podzim - volná kresba tuší, barevné listí - otisky prstů/rukou dětí

Odpočinkové činnosti

Poslech četby: S ČERTY NEJSOU ŽERTY (a jiné čertovské/vánoční pohádky)

Beseda s dětmi o vánočních zvycích - jak to chodí u nich doma?

Hry s tužkou a papírem - piškvorky, křížovky, bludiště, tečkované obrázky aj.

Stolní a deskové hry dle výběru dětí: Domino, Dáma, Šmoulové, Carcasonne, Cink aj.

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

Tělocvična: různé honičky - čertovská, na mrazíka, škatulata, s oříškem ….

Cvičení s využitím nářadí - šplh na laně/tyči, podbíhání, přeskakování lana, opičí dráha

Vycházky zimní přírodou - stopy ve sněhu, koulování, bobování, stavba sněh. pevností

pozorování ptactva v zimě, pokusy se sněhem

Pracovní činnosti

Mikulášská bota - vystřihování za barev. papíru, provlékání stuhy, zdobení korálky apod.

Holubička na vánoční stromeček (skládání a vystřihování), vánoční řetěz, jiné vánoční 

ozdoby, vánoční výzdoba parku v obci, péče o krmítko pro ptáčky

Výtvarné činnosti

Vánoční stromeček s dárky - koláž z krep. papíru, korálků a flitrů

Vánoční kapřík - vodové barvy, dozdobení čočkou, zlatými flitry apod.

Malovaný dopis pro Ježíška - děti volně ztvární svá přáníčka

Hádanky, pranostiky, volné vyprávění na dané téma: vánoční kapr, stromeček, betlém…

DH: Co sem patří? (rozšiřování slovní zásoby, všeobecných vědomostí a paměti)

PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - 2.oddělení

LISTOPAD - PŘÍRODA SE PŘIPRAVUJE NA ZIMU

PROSINEC - VÁNOČNÍ ČAS

Příprava na vyučování  


