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Podzimní období
Září: Kdo je kamarád, může si jít s námi hrát
 nastavení pravidel slušného chování ve školní družině a k sobě
navzájem
 zásady bezpečnosti v prostorách ŠD a při pobytu na školní zahradě
 posilování vztahů mezi novými spolužáky – vzájemné seznamování

Říjen: Podzim – velký malíř
 tvoření výtvarných prací s nasbíraných přírodnin – postavičky
z kaštanů, žaludů či listí
 malovaní a kreslení barev podzimu dle vlastní fantazie dětí
 pozorování změn v přírodě, jak se mění listnaté a jak jehličnaté
stromy?

Listopad: My jsme muzikanti
 poslech oblíbených písniček
 poznávání hudebních nástrojů – kdo uhádne, který hudební nástroj
hraje?
 cvičení při hudbě (chůze, běh, poskoky na hudební motivy, lidové
tance, základy rytmiky

Zimní období
Prosinec: Vánoce jsou tu
 výroba vánočních ozdob, příprava přáníček a dárků pro rodiče,
sourozence
 poslech vánočních koled, sledování zimních příběhů a pohádek
 vánoční nadílka ve školní družině – hry s novými stavebnicemi a
hračkami u vánočního stromečku

Leden: Zimní radovánky
 jaké známe zimní sporty? Vyprávění, kresby, koláže na téma zimnícch
sportů
 význam zdravého pohybu, bezpečnost při sportování
 stavba nejkrásnějšího sněhuláka (při nepřízni počasí improvizace
pomocí papíru)

Únor: Zvířátka v zimě
 která zvířátka spí zimním spánkem? Povídání o péči o zvířátka
v zimním období, o chování se při procházkách v lese. Pozorování
a vyprávění si o životě zvířat a ptáků – pomoc při jejich přikrmování
(krmelce, ptačí krmítka)
 rozlišování stop zvířat
 výroba zvířátkových masek z tvrdého papíru na masopust

Jarní období
Březen: Náš ptačí strom
 vyrábění různých ptáčků podle předlohy – materiál barevný papír,
krepový papír, barevná ptačí peříčka
 poslech hlasů ptáků, vyhledávání a získávání informací o malých
opeřencích
 společná práce všech dětí – Ptačí strom (tvorba kmene stromu
z kartonu, dozdobení listy a ptáčky vyrobených dětmi

Duben: Hra na dopravu
 poznávání dopravních prostředků
 bezpečnost při pohybu v blízkosti vozovky – zásady správného
přecházení, chování na autobusových zastávkách a při cestování
dopravními prostředky
 pravidla silničního provozu (vybavení kola, základní dopravní
značky)
 kresba dopravních značek

Květen: Maminka je jen jedna





výroba dárků a přáníček pro maminky
kresba maminy – výstava nejlepších prací na chodbě školy
jaro kolem nás – pranostiky, říkanky, změny v jarní přírodě
poznávání jarních květin, výroba kytiček z krepového papíru

Letní období
Červen: Hurá budou prázdniny
 „moje vysněné prázdniny „– vyprávění dětí, kde a jak by nejraději
strávily svoje prázdninové dny
 Dodržování bezpečnosti při letních aktivitách
 Důležitá telefonní čísla při ohrožení života – jak se zachovat a jaké
jsou zásady první pomoci
 Pohybové hry na školní zahradě dle zájmu dětí

