
Odpočinkové činnosti

společná četba s dětmi - EZOPOVY BAJKY, HONZÍKOVA CESTA

relaxační a stolní hry, konstruktivní stavebnice, dřevěné kostky, vojáčci

hudební hádanky - zpívání s kytarou, zábavné kreslení, omalovánky

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

tělocvična: míčové hry, soutěže ve zručnosti, pohybové hry, štafeta v družstvech

vycházky do přírody - překážkový běh přírodním terénem, orientace a světové strany

pohybové hry na školním hřišti, hry se sněhem, vyšlapávání cest, hod koulí na cíl

Pracovní činnosti

výroba drobných dárků pro budoucí prvňáčky

ptáčci v zimě - krmítko ( práce s papírem, kreslení, lepení )

konstrukční práce se stavebnicemi, dřevěné kostky - prostorové stavby

Výtvarné činnosti

zimní sporty - kresba na tmavý podklad ( voskovky, barevná tuš )

malování vodovými barvami - zimní oblečení ( čepice, šála, rukavice )

sněhulák - zapojení vlastní fantazie - kreslení ve skupinkách

Odpočinkové činnosti

četba na pokračování - ŘÍKÁNÍ O VÍLE AMÁLCE, JEŽEČEK DUPÁLEK

práce s dětskými časopisy, hra s papírem - volné skládání, kreslení

námětové, dopravní hry, hry s pravidly, panenky, papírové domečky, nádobíčko

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

tělocvična: podbíhání a přeskok lana, vybíjená, pohybové hry a relaxační cvičení

hry se sněhem, bobování, tematické vycházky do přírody, pohyb.vyžití na hřišti školy

KARNEVAL - přehlídka masek, soutěže, tancování, plnění drobných úkolů

Pracovní činnosti

karnevalová maska, čelenka - práce s tvrdým kartonem, lepení, stříhání

skládání a prostříhávání papíru -  SNĚHOVÉ VLOČKY

postavičky z pohádek - práce s barevným kartonem, upevnění na špejli

Výtvarné činnosti

klauni, karnevalové masky - malování temperou

malíř zima - malba tuší, dokreslení voskovkami ( zimní příroda )

práce s encyklopedií - vyhledávání zajímavých témat a informací

vědomostní soutěže v družstvech, vymýšlení křížovek, hádanky a doplňovačky

beseda na téma - zimní sporty, bezpečnost při sportování

PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - 1.oddělení

LEDEN - ZIMNÍ RADOVÁNKY

ÚNOR - DOBA KARNEVALŮ

Příprava na vyučování - 


