
Odpočinkové činnosti

Seznamovací hry - poznej svého kamaráda, jak se kdo jmenuje, kde bydlí apod.

Prohlížení herní vybavenosti ŠD, seznamování se s pravidly her a s ukládáním hraček

formou hry: Co kam patří? Na co si právě myslím? Chodím, hledám co mám znát….

Poslech četby na pokračování: E. Petiška - BIRLIBÁN, POHÁDKY Z VĚTRNÉ LHOTY

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

Seznámíme se s pravidly chování v tělocvičně, na škol. hřišti a na zahradě

V tělocvičně/na hřišti - míčové hry: vybíjená všichni proti všem, přehazovaná, hod na 

koš, koulení míče na cíl, nácvik správného házení a chytání míče, driblování apod.

Při vycházkách se seznámíme s nejbližším okolím školy - cestička do školy, zajímavosti

Pracovní činnosti

Konstrukční a stavební činnosti z kostek a stavebnic SEVA, LEGO, VEGA aj.

Náramky přátelství - splétání z barevných gumiček

Ježek a veverka, kamarádi z lesa - vystřihování a polepování vytrhaným barev. Papírem

Výtvarné činnosti

Tématická kresba dětí - zážitky z prázdnin/ moje rodina a já (WAX pastely a vodovky)

Malujeme křídami na chodník (venkovní tabuli), SLUNEČNICE - vodové barvy

Spontánní výtvarné projevy dětí s využitím šablonek a předloh

Odpočinkové činnosti

Poslech četby: MYŠÍ KLUK A MYŠÍ HOLČIČKA, U BRUMDY A ČMELDY

Volná hra dětí s papírovými domečky, panenkami, autíčky a autodráhou

Stolní společenské hry - výuka pravidel her pro 1. ročník (KVAK, POKLADY Z KARIBI-

KU, OSADNÍCI aj.) Skládání puzzlí, kolektivní postřehové hry ve třídě

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

V tělocvičně/na hřišti - překážkový běh, cvičení ve dvojicích, honičky, využití sportov. 

prvků a nářadí k zábavným štafetovým závodům, PH - Na medvěda, Rybáři a rybky, Ko-

houtí zápasy, Na hada, Na zajatce aj. DRAKIÁDA na louce u hřbitova

Při vycházkách: pozorujeme podzimní proměny, sbíráme kaštany, žaludy, šípky aj.

Pracovní činnosti

Draci a dráčata - skládání, vystřihování a lepení draků z barevných papírů a špejlí

Červík Pepík v ovoci - skládání, vystřihování a lepení

Domečky z přírodnin pro broučky - využití všeho, co najdeme v lese/na louce

Výtvarné činnosti

Tématická kresba dětí - Podzimní příroda/Co najdeme v lese? (vodové barvy, tuš)

Koláž - strašák v zelí (WAX pastely, vodovky, látkové odstřižky)

Ovoce na míse/ podzimní květy ve džbánu - vodové barvy, barevné prachové křídy ….

Beseda s dětmi o slušném chování a kouzelných slovíčkách - námětové scénky a hry

PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - 2.oddělení

ZÁŘÍ - ŠKOLA A OKOLÍ

ŘÍJEN - BAREVNÝ PODZIM

Příprava na vyučování  


