
Odpočinkové činnosti

Poslech četby: HUP A HOP - Dobrodružství dvou opičáků a pana kormidelníka Rybičky

Volná hra s dětskou autodráhou, panenkami, papírovým a dřevěným domečkem, skládání

puzzlí, karetní a deskové hry, volné kreslení, vybarvování

Zábavné kolektivní hry - "Kuba řekl", "Ptáčku, jak zpíváš?", "Židličková", "Co je to?"

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

TĚLOCVIČNA: nácvik správného házení a chytání míče, driblink, míčové a jiné pohybové

hry

Vycházky do okolí školy, do přírody - pozorování podzimní přírody, rozlišování stromů,

listů, plodů. Pohybové vyžití na školním a dětském hřišti. Bramboriáda v družině.

Pracovní činnosti

dýně s červem - práce s barevným papírem, stříhání, lepení, skládání

bramborová tiskátka - předvedení výroby

Výtvarné činnosti

návrh vánočního papíru nebo látky - využití bramborových tiskátek, pravidelné 

střídání prvků, vodové barvy

deštník - vod. a vosk. barvy, zdobení - lepení barev. papíru dle vlastní fantazie

Odpočinkové činnosti

Poslech četby: HUP A HOP - dokončení, četba z pohádkových knih

Hry se stavebnicemi SEVA, LEGO, MERKUR, prostorové stavby z kostek,

hlavolamy, volné kreslení,vybarvování, stříhání, omalovánky.

Zábavné kolektivní hry - "Mokro, sucho", poznej po hmatu, podle chuti …apod.

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

TĚLOCVIČNA: míčové hry, soutěže v družstvech,cvičení se švihadly, podbíhání,

přeskok lana, přetahování

Dle možností vycházky zimní přírodou do okolí,sáňkování, bobování, koulování, stavby

ze sněhu, hry na školním hřišti.

Pracovní činnosti

čertík

vánoční přáníčka, jednoduché ozdoby, vločky, hvězdy

dárková taštička - skládání papíru, zdobení

Výtvarné činnosti

vánoční stromeček s dárky

omalovánky s vánoční a zimní tématikou

vánoční kapr - otisky korkem

Přísloví, pranostiky na listopad a prosinec, hádanky, povídání o zvířatech  - jak se při-

pravují na zimu, zábavné počítání, dramatizace pohádek, vánoční zvyky, poslech a zpěv

koled, individuální četba z dětských knih a časopisů.

PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - 3. oddělení

LISTOPAD - PŘÍRODA SE PŘIPRAVUJE NA ZIMU

PROSINEC - VÁNOČNÍ ČAS

Příprava na vyučování 



Volná hra s dětskou autodráhou, panenkami, papírovým a dřevěným domečkem, skládání

TĚLOCVIČNA: nácvik správného házení a chytání míče, driblink, míčové a jiné pohybové


