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CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY
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MOTTO: „SPOLEČNĚ PROTI NUDĚ“

CELOROČNĚ












Rozvíjení kamarádských vztahů, zásady kamarádství
Ochrana životního prostředí – třídění odpadu, sběr víček z PET lahví
Rozvíjení sportovního ducha – hýbeme tělem
Spolupráce s ČSŽ – kroužek vyšívání
Poznáváme svoje tělo
Sebeobslužná činnost – oblékání, stolování, hygiena
Poznáváme svou školu, město, okolí
Rozvíjení gramotnosti dětí – četba knih a časopisů
Hry k procvičování učiva – komunikační hry, hry na rozvoj fantazie a představivosti
Rozvíjení jemné a hrubé motoriky
Tematické vycházky do přírody

ZÁŘÍ








Seznámení s prostředím, pravidly a organizací ŠD a školy, poučení o bezpečnosti
Seznamujeme se – hry a soutěže na seznámení
Malujeme na chodník
Turnaj v petanque
„Srdce s láskou darované“ – soutěž firmy Optys
Zahájení soutěže ve sběru víček z PET lahví a sběru kůry z citrusových plodů
Návštěva filmového představení v kině Centrum

ŘÍJEN






Zahájení spolupráce s ČSŽ – kroužek vyšívání
Oslava Haloweenu
Sobotní výlet do Beskyd
Ve zdravém těle zdravý duch – měsíc pohybových her a soutěží
Návštěva filmového představení v kině Centrum



Zahájení etapové hry ZTRACENÉ POHÁDKY:
o Začátek etapové hry
o Vodníci

LISTOPAD





Smaltování – workshop pro rodiče s dětmi
Moje nejmilejší hračka
Turnaj ve skládání puzzle
Návštěva filmového představení v kině Centrum



Etapová hra ZTRACENÉ POHÁDKY:
o Perníková chaloupka
o Hrnečku vař

PROSINEC






Vánoce jsou tady – vyrábíme dárečky a přáníčka, zpíváme koledy
Vánoční jarmark
Stopy zvěře ve sněhu
Hry na sněhu
Návštěva filmového představení v kině Centrum



Etapová hra ZTRACENÉ POHÁDKY:
o Tři oříšky pro Popelku
o Sedmero krkavců

LEDEN





Pohádkový karneval
Stavíme sněhové obry
Zimní radovánky
Turnaj ve stolním fotbale



Etapová hra ZTRACENÉ POHÁDKY:
o Vlastní pohádky
o Tři zlaté vlasy děda Vševěda

ÚNOR





Oslava Valentýna
Roztančená družina
Doplňujeme vitamíny
Vyrábíme dárečky pro budoucí prvňáčky



Etapová hra ZTRACENÉ POHÁDKY:
o O Krakonošovi
o Malá mořská víla

BŘEZEN






Jaro je tady – pozorujeme změny v přírodě
Měsíc knihy – vyrábíme knihu
Den naruby
Turnaj v pexesu
Zlatý slavík – pěvecká soutěž



Etapová hra ZTRACENÉ POHÁDKY:
o O čertech
o Hrajeme divadlo

DUBEN






Velikonoce – svátky jara
Velikonoční jarmark
Pálení čarodějnic
Sálová kopaná mezi ŠD Karviné
Koloběžkové závody



Etapová hra Ztracené pohádky:
o Princ Bajaja
o Zlatovláska

KVĚTEN






Den matek – výroba přáníček a dárečků
Zelená stezka – přírodovědná soutěž mezi ŠD Karviné
Fotbalový turnaj – soutěž mezi ŠD Karviné
Výlet do Beskyd
Kuličkový král



Závěr etapové hry ZTRACENÉ POHÁDKY:
o Šípková Růženka
o Závěr celé hry

ČERVEN







Den dětí – zábavné odpoledne
Vodní radovánky
Projížďka na koních ze stáje U Verunky
Stavíme z Lega a Merkuru
Švihadlová princezna
Vyhodnocení celoroční soutěže ve sběru víček z PET lahví a kůry z citrusových plodů

Vypracovala ved. vychovatelka Lenka Poláchová

