CELOROČNÍ PLÁN 2019/2020
školní družina při ZŠ Chýnov (1.-5. ročník)

Náplň:

sportovní, výtvarné, pracovní činnosti, kreativní kooperační aktivity

Formy práce: pohyb, tvoření, odpočinek, relaxace

ZÁŘÍ
V naší družině
Seznamujeme se s novými kamarády
Orientujeme se ve škole, poznáváme okolí a cíle vycházek
Hry a společné tvoření na sloučení kolektivu
Máme rádi knihy – pravidelně si předčítáme na pokračování

ŘÍJEN
Barevný podzim
Podzim jako dokonalý malíř
Vyrábíme draky
Sbíráme a určujeme přírodniny, používáme je pro výzdobu školy
Hrajeme si v přírodě

LISTOPAD
Příroda se ukládá k spánku
Jak přezimují zvířata
Náš kamarád – malujeme portréty kamarádů
Vyrábíme výrobky pro „Vánoční jarmark“

PROSINEC
Těsíme se na Vánoce
Čertovské rojení
Vyrábíme ozdoby
Dárky pro zvířátka v lese – zdobíme stromky v lese jablky, mrkví, přinášíme kaštany
Vyrábíme dárky pro naše blízké
Vánoční besídka

LEDEN
Nově do nového roku
Hrajeme si na sněhu a ledu
Oblékáme se správně do přírody – sledujeme, jak se mění oblékání podle ročních období a
počasí
Proč nejsem oblíbený? Schopnost sebekritiky
Výroba dárků pro budoucí prvňáčky

ÚNOR
Karnevalový rej
Veselý karneval
Vyprávíme si o masopustních zvycích
Krmíme ptáčky v zimě, víme co jim chutná nebo škodí
Sledujeme stopy zvířat ve sněhu

BŘEZEN
Jaro je za dveřmi
Dopravní výchova – umím správně přecházet?
Vítáme jaro – vynášíme Moranu
Velikonoční dílna
Vyrábíme dárky pro budoucí prvňáčky

DUBEN
Příroda čaruje
Návrat ptáků
Čisté okolí – podílíme se na úklidu našeho okolí, cíle našich vycházek
Třídíme odpad
Pozorujeme kvetoucí přírodu, rozeznáváme druhy rostlin, keřů a stromů
Čarodějnický rej

KVĚTEN
Místo kde žijeme
Hrajeme si na průvodce našeho města
Jak šel čas – jak vypadají známá místa teď a jak dříve? (Porovnáváme fotografie s nynějším
vzhledem místa)
Učíme se básně ke Dni matek
Výroba přání ke Dni matek
Sledujeme práce na polích

Červen
Prázdniny jsou za dveřmi
Sportujeme, připravujeme družinovou olympiádu
Den dětí
Plánujeme cesty podle map
Píšeme pohled z „prázdnin“

CELOROČNÍ PLÁN 2019/2020
Měsíční celodružinové akce
VESMÍRNÁ ODYSEA

Formy práce: modelové situace formou her, cvičení, tvoření, soutěží a projektů

Září: Škola volá
Planeta Hop hop – soutěž ve skoku v pytli, podlézání lana, přetahovaná

Říjen : Barevný podzim
Bramborová planeta – odkud k nám přišly brambory, hod bramborou na cíl, bramborová
svačinka, bramborové tvoření
Výstava Městská knihovna Chýnov – Ani ve stáří nezůstáváme nečinní aneb proti dlouhé
chvíli našich klientů

Listopad
Lávová planeta – planeta plná lávy a ohně
Svatý Martin
Vánoční jarmak

Prosinec
Ledová planeta – jak přežít na planetě plné sněhu a ledu
Vánoční besídka pro klienty Domova seniorů Chýnov
Vánoční besídka v družině

Leden
Pohádková planeta – z pohádky do pohádky

Únor
Karnevalová planeta – kdo se skrývá pod maskou, karnevalový rej

Březen
Gólová planeta – v jakých sportech a čím se dá dát gól?
Noc s Andersenem – přespávání ve škole

Duben
Návštěva ZZS Tábor
Čarodějná planeta – kouzla kam se podíváš

Květen
Květinová planeta aneb co to kolem kvete?

Červen
Sportovní planeta
Kde všude se dá sportovat a jaké sporty známe?

