
Odpočinkové činnosti

Poslech četby - H.CH.Andersen - Sněhová královna, knihy, které byly pod stromečkem

Relaxační a stolní hry, konstruktivní stavebnice, dřevěné kostky, vojáčci a panenky

Kolektivní hry - "Tichá pošta", "Všechno létá…", "Přijela tetička z Číny…"

Zpívání s kytarou, omalovánky se zimní tématikou, křížovky, bludiště a osmisměrky

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

Pohybové venkovní hry - "Na mrazíka", "Na krále", procházky do přírody, pozorování

a krmení ptáčků, dle počasí hry se sněhěm - stopovaná, koulovaná

Pracovní činnosti

Krmítko pro ptáčky - práce s papírem, stříhání, lepení, malování

Sněhové vločky - skládání a prostřihávání papíru

Výtvarné činnosti

Tři králové - malba vosk. a vod. barvami

Zimní sporty a zimní radovánky - kresba pastelkou na tmavý podklad

Čepice, rukavice - zdobení, pravidelné střídání tvarů

Odpočinkové činnosti

Poslech četby - C.Collodi - Pinochiova dobrodružství

Konstrukční stavebnice, prostorové stavby z kostek, hry s vojáčky, zvířaty, dinosaury,

Vybarvování relaxačních omalovánek dle vlastního výběru, mandaly

Soutěže -hádání povolání, pohádek a pohádkových postav

Sportovní a pohybové činnosti, pobyt venku

Vycházky do okolí školy, podle počasí pobyt na sněhu a ledu - klouzání, koulování,sáň-

kování, bobování, stavby ze sněhu, pohybové hry na školním hřišti

Karneval - přehlídka masek, tancování a soutěže

Pracovní činnosti

Sněhuláci - trhání a lepení papíru

Karnevalová maska, čelenka - práce se šablonou, střihání, vybarvování

Dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky

Výtvarné činnosti

Malování zimní přírody - tempery, tuš

Klauni - vybarvování

Zima - popis ročního období - vnímání změn v přírodě, pranostiky na leden a únor, 

přísloví, hádanky, ptáci v zimě, krmení ptáků, co je masopust, 

upevňování vědomostí o lidském těle - zuby, péče o chrup, zdravý jídelníček, zásady

správného stolování, hry se slovy, na paměť, tvoření rýmů, slova protikladná,

M - počítání kroků k danému předmětu, čísla o 2, 3, 4, …větší / menší než dané číslo

PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - 3. oddělení

LEDEN - ZIMNÍ RADOVÁNKY

ÚNOR - DOBA KARNEVALU

Příprava na vyučování 


