
Odpočinkové činnosti

Poslech četby - děti nosí vlastní knihy - četba ukázek, beseda o knihách k Měsíci knihy

Prostorové stavby z kostek, hry s vojáčky, dinosaury, deskové a karetní hry dle vlastního

výběru, hry s tužkou a papírem, vytváření a luštění křížovek, volné kreslení, vybarvování

Kolektivní hry ve ŠD - "Přijela tetička z Číny", "Co se změnilo?", "Hledání dvojic"

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

TĚLOCVIČNA - pohybové (různé honičky: Na rybáře,...) a míčové hry, hod na cíl,

cvičení s obručemi

Vycházky do okolí - pozorování změn v přírodě, jarní zahrádky v obci,

Pohybové hry na školním hřišti

Pracovní činnosti

dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky

záložky do knih - papírové tkaní

velikonoční zajíc - práce se šablonou, střihání, skládání, zdobení

Výtvarné činnosti

první jarní květiny - bledule, sněženky, narcisy - malba na tmavý podklad

ilustrace ke knize

omalovánky - jarní a  velikonoční motivy

Odpočinkové činnosti

Poslech četby - KNÍŽKA FERDY MRAVENCE

Hlavolamy, hra se slovy (PÍSMENKOBRANÍ), ZEMĚ - MĚSTO,apod., stavebnice,domino

Beseda a soutěž o pravidlech silničního provozu, bezpečnost při chůzi v obci, jízdě na

kole, v hromadné dopravě, kvízové otázky na znalosti dopravních značek

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

TĚLOCVIČNA - pohybové hry, soutěže v družstvech, cvičení s plnými míči, švihadly,

šplh na laně, hry s omezením (zavázané oči, běh ve dvojicích), kopání na branku

Sportovní vyžití na dětském a školním hřišti

Vycházky na louku, k lesu - pozorování změn v přírodě, překonávání přír. překážek

Pracovní činnosti

domy z různých krabiček, silnice, křižovatky - společná práce

skládání papíru - loďka, parník, čepice,…. domalování

velikonoční přání

Výtvarné činnosti

dopravní prostředky - kresba pastelkami dle individuálního výběru

dopravní značky - vodové barvy

kvetoucí větvička - zlatý déšť - voskové a vodové barvy

Pranostiky na březen a duben, jaro - popis ročního období, velikonoční svátky a zvyky,

koloběh vody v přírodě, význam vody, správná životospráva a denní režim,

říkanky a písničky s jarní tématikou,hádanky, přísloví, co je Apríl,rozvoj slovní zásoby a

fantazie - vymýšlení slov na dané písmeno, dokončení příběhu, M - procvič. učiva, ma -

tematické řetězce, tvoření slovních úloh na dané příklady, čísel, hra - vnímání velikosti

 předmětů hmatem naslepo, spojování dvojic čísel čarami, které se nekříží.

PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - 3. oddělení

BŘEZEN - PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

DUBEN - DÍTĚ A SVĚT

Příprava na vyučování 


