
Plán školní družiny na měsíc: Leden 2019 

IV. oddělení, vychovatelka Pavlína Strejčková 

Téma: Paní Zima kraluje - proč se mění počasí 

1. Odpočinková, relaxační činnost:                                           

- pokračování v četbě kouzelných pohádek od K. J. Erbena a B. Němcové 

-  rozbalování nových her a hraček v naší družině 

- hrajeme si na koberci společné hry a soutěže  

- základní hygienické návyky při stolování, sebeobsluha a pořádek 

- využití sportovního nářadí při tělovýchovných činnostech 

-  stolní a společenské hry dle zájmu dětí 

2. Rekreační činnost: 

- radovánky na sněhu, stavíme sněhuláky 

- cvičíme a protahujeme se na koberci při hudbě 

- vycházka do blízkého okolí školy 

- kolektivní hry na školní zahradě 

3. Zájmová činnost: 

           Místo, kde žijeme: vyprávíme si s žáky o zajímavých místech na Zahradním městě  

       město a vesnice, hledáme rozdíly v bydlení, kultuře, sportování  

           Lidé kolem nás: skupinové hry a soutěže v týmech 3. A + 3. B dohromady 

        vzájemná úcta a tolerance mezi žáky a kamarády 

            Lidé a čas: zimní období, leden je nejstudenější měsíc v roce 

         aktivní prožití víkendu, náměty na sportování 

            Rozmanitost přírody: pomoc zvířátkům v zimě, krmelce a krmítka, co potřebuje 

    v zimě nejvíce lesní zvěř, ptáci v zimě a jak jim pomáháme 

            Umění a kultura: zpíváme lidové písně s doprovodem kytary a orffových nástrojů  



         malujeme zimní sporty, technika inkoustu a zmizíku na čtvrtku 

            Člověk a svět práce: vyrábíme sněhuláka ze čtvrtky, krepového papíru, fixy 

    a lepidlo,  

Člověk a jeho zdraví: opakování hygienických návyků a pravidel, důležitost pitného      

             režimu během celého dne,  

Příprava na vyučování: vědomostí hra Země město zvíře . . . 

                                         individuální pomoc při psaní DÚ, procvičování násobilky 

Jiné činnosti: změna nástěnek na chodbě, úklid her a hraček v oddělení 

Poznámky: Účastníci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. 

Účastníci byli seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny a řádem školní 
jídelny. 


