
Odpočinkové činnosti

Poslech četby: SABRINKA, PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA

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

Kimovy hry: Hádej, co chybí, poznej po hmatu, ptáčku, jak zpíváš, drápky s kamínky …

Společné prohlížení dětských encyklopedií - život v lese (mraveniště, motýli, hmyz aj.)

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

Vycházky do lesa a na louku - pozorování lesních tajemství, života v trávě, zvuky kolem

nás, určování stromů, travin, lučních květů, lesních živočichů, přírodovědné hádanky

OLYMPIÁDA NARUBY - netradiční disciplíny s netradičním nářadím (škol. hřiště)

Míčové hry na zahradě - fotbal, vybíjená, přehazovaná, hod na koš aj.

Pracovní činnosti

Modelování - lesní zvířátka

Domečky v lese - využití přírodních materiálů co najdeme v lese, pletení věnečků z pam-

pelišek, náramky a košíčky z trávy, výroba drobných dárků pro budoucí prvňáčky

Výtvarné činnosti

Květ šeříku - koláž z mačkaného krep. papíru, 

Šaty/šátek pro maminku k svátku - vodové barvy, barevná tiskátka a nalepov. korálky

Motýli - život v trávě (vodové barvy, tuš), malba na kámen/dřevěné destičky

Odpočinkové činnosti

Poslech četby: Z DENÍKU KOCOURA MODROOČKA, ADAM A OTKA

Spontánní i námětové hry - na obchod, na řemesla, na rodinu, na doktory, na víly aj.

 Postřehové a komunikativní hry - slovní fotbal, telegram, zdrobněliny, čti pozpátku aj.

Karetní hry venku na zahradě - Prší, Pexeso, Černý Petr, Kvarteta, Hobit, Pešek aj.

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

Zábavné soutěžní odpoledne k MDD - cvičení ve skupinách, ve dvojicích i samostatně

Cvičení s lanem - přetahování, přeskakování, podbíhání, chůze na laně apod.

Cvičení naboso v trávě - gymnastické prvky, procvičování plosek nohou, chůze v přír.

terénu, Kolektivní sportovní pohybové hry - na třetího, červení a bílí, honičky

Pracovní činnosti

Výroba rybiček z kartonu a udic z klacíků a provázku pro hru na zahradě

Papírová zvířátka ze ZOO - slon, žirafa, želva, lev, 

Skládání z papíru - loďka, parník, Nebe-peklo, žabka, krokodýl aj. origami

Výtvarné činnosti

Pod mořskou hladinou - barevná koláž, Vodník a jeho rybník - skupinová práce 

Pojedeme do ZOO - volné ztvárnění exotických zvířat (voskovky)

Prázdninová dobrodružství - pastelky, vodové barvy - velký formát

Společná beseda: Bezpečně na kole, povinná výbava kola, zásady první pomoci apod.

DH: Hurá na kolo, Cestujeme po naší zemi, 

Zopakovat si s dětmi, jak si chránit zdraví o prázdninách, navodit různé situace a

řešit je s dětmi formou zábavných otázek a her

PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - 2. oddělení

KVĚTEN - ČLOVĚK A PŘÍRODA

ČERVEN - PRÁZDNINY JSOU ZA DVEŘMI

Příprava na vyučování 


