CELOROČNÍ PLÁN
ŠD

Školní rok
2019/2020
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Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do deseti bloků, které korespondují s deseti měsíci
školního roku. Jednotlivé bloky jsou dále členěny na dílčí témata. Celým školním rokem bude děti
provázet téma a celoroční soutěž s názvem "Po stopách pirátů".
Práce v daném měsíci bude vždy tématicky zaměřena na činnosti, které jsou aktuální pro daný
měsíc v roce-z hlediska změn v přírodě, svátky, významné události. Každý blok nabízí řadu
činností, vycházející ze ŠVP pro školní družinu.
V průběhu celého školního roku budou děti plnit úkoly v rámci celoroční hry, za které budou
dostávat pirátské mince. Na závěr školního roku bude tato celoroční hra vyhodnocena a děti budou
odměněny.
Tento způsob vypracování plánu práce pro školní družinu nabízí okruh činností, které lze v průběhu
roku upravit a přizpůsobit tak, aby pokryly potřeby a zájmy dětí. Děti se mohou také na stavbě
programu spolupodílet(vyberou si knihu, ze které se bude číst, rozhodnou společně, jakou hru si
zahrají, na jaké téma chtějí malovat apod.)
Každé téma bude voleno v souvislosti s aktuálními událostmi v roce, svátky a výročími. Nabízené
činnosti by měly být zárukou vnitřní motivace dítěte. Je potřeba, aby umožňovaly dítěti být aktivní,
aby děti uplatňovaly vlastní názory a připomínky, vnášely své nápady. Důležité je rozvržení
pracovní náplně, přístup k jednotlivým žákům a umění vzbudit zájem o činnost.
Plán práce odpovídá obsahu školní družiny podle ŠVP pro ŠD následovně.
Nejprve jsou prováděny odpočinkové činnosti, dále zájmové činnosti, které obsahují činnosti
společensko-vědní, pracovně-technické, výtvarné, hudební, literárně-dramatické, sporotvní a
přírodovědné, následují činnosti rekreační, které slouží k vyrovnání převážně jednostranného
zatížení dětí ve škole v průběhu vyučování a na závěr probíhají přípravy na vyučování. Celou
výchovně vzdělávací činností se prolíná také vedení k sebeobsluze.
Mimo těchto plánovaných akcí hrajeme s dětmi po celý školní rok stolní a kolektivní hry, zaměřené
na rozvoj osobnosti a osobnostní rozvoj žáků. Společnými aktivitami trénujeme paměť, logické
myšlení, podporujeme sociální dovednosti a tvořivost. Rádi si také povídáme a odpočíváme.
Chodíme na vycházky a navštěvujeme školní hřiště.Pravidelně zařazujeme sportovně pohybové
aktivity s využitím školní tělocvičny. Utužujeme kolektiv.
Činnosti a akce, které se uskutečňují každy měsíc:
- Odpočinkové, rekreační, zájmové a spontánní činnosti dle plánu
- Využití tělocvičny a pobyt na školním hřišti
- Povídáme si o správné hygieně, stolování a společenském chování
– Příprava na vyučování-didaktické hry apod.
– Poučení o bezpečnosti před každou činností či akcí
– Kolektivní hry a soutěže
– Kontaktní hry ve skupinách
– Četba na pokračování
Motivace celoroční hry :
-cestování po ostrovech
-hledání ukryté mapy
-objevování nových vědomostí a zážitků
-získávání pirátských mincí
-výměna mincí za zboží

ZÁŘÍ - OSTROV PIRÁTŮ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Seznámení se školním řádem a řádem ŠD
Orientace ve škole a jejím okolí
Provoz školní jídelny- stolování, hygiena...
Cesta do školy-bezpečnost na chodníku, přechody, dopravní značky a prostředky
Úklid ŠD a hraček- vše má své místo
Seznamovací hry-ledolamky, hry na hřišti a v tělocvičně
Prázdninové zážitky-vyprávíme, kreslíme
Výzdoba školní družiny
Seznámení s celoroční hrou,s mapou, motivace, pirátská přísaha
Učíme se básničky a písničky
Četba na pokračování

ŘÍJEN – DRAČÍ OSTROV
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pozorujeme proměny přírody
Podzim v zahradě-modelujeme ovoce a zeleninu, poznáváme podle chuti, hmatu,vůně
Poznáváme plody podzimní přírody
Tiskátka z brambor, jablek, korku
Vycházka do přírody-stavba domečků z přírodnin
20.10.-Den stromů-tvorba vlastního stromu
Povídání o zvířátkách z lesa-jak bydlí
Drakiáda-výroba draků, soutěže
Učíme se básničky a písničky tematicky spojené s podzimní tématikou
Didaktické hry-upevňujeme a procvičujeme znalosti
Čtení na pokračování

LISTOPAD – DUHOVÝ OSTROV
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Barvy podzimu v klovatině, frotáž
Sušíme ovoce-křížaly
Sběr kaštanů, žaludů a šípků-vyrábíme zvířátka a podzimní dekorace
Otisky listů, koláže, tvoření s přírodninami
Puzzliáda-soutěž družstev
Výroba krmítek pro zvířátka na zimu
Pranostiky, podzimní počasí
Povídání o zvířátkách-jak se připravují na zimu
13.11. Světový den laskavosti-"Jsem laskavec"
16.11.Den poezie-čteme a učíme se básničky
Povídání o Adventu
Vyrábíme na Vánoční jarmark, trénujeme Vánoční program
Didaktické hry-upevňujeme a procvičujeme znalosti
Četba na pokračování

PROSINEC – VÁNOČNÍ OSTROV
-

Advent a Vánoce-tradice, význam, zvyky
Výzdoba ŠD a školy-výroba ozdob, papírové vločky, řetězy
Čert a Mikuláš – "Čertoviny"-soutěže
Ježíškova pošta-dopis Ježíškovi
Výroba Vánočního přání a drobných dárečků
Zpíváme koledy
Pečeme cukroví a perníčky
Vánoční strom pro zvířátka-výroba jedlých ozdob pro zvířátka
Pohádky a filmy s Vánoční tématikou
Didaktické hry, křížovky, kvízy
Čtení na pokračování
Vánoční besídka s posezením u cukroví a u čaje

LEDEN – OSTROV ČASU
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nový rok-povídání o čase, výroba kalendáře
Zimní sporty-poznávání jednotlivých spotů a vybavení
Hry na sněhu a vtělocvičně- soutěže v tělocvičně, bobování, bruslení
Sněhuláci z papíru, vaty a krupice
Zvířata v zimě-stopy zvěře a ptactva ve sněhu
Žijeme zdravě-správná životospráva, zdravý životní styl
Malujeme zimní krajinu
Didaktické hry-upevňujeme a procvičujeme znalosti
Čtení na pokračování

ÚNOR – OPIČÍ OSTROV
-

Masopust – povídáme si o tradicích a původu Masopustu
Výroba masek na Masopust
Trénujeme tanečky a písničky na Masopust
Části lidského těla a naše zdraví-prevence
Zásady první pomoci-kvíz
Lidé s různým postižením-učíme se toleranci a pochopení
Stavíme ze sněhu-sněhuláky
Pomáháme ptáčkům a zvířátkům přežít zimu
Didaktické hry, křížovky, pracovní listy, kvízy
Čtení na pokračování

BŘEZEN – VELIKONOČNÍ OSTROV
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Měsíc knihy-práce s knihou, čteme úryvky z oblíbených knih
Básničky a písničky s jarní tématikou, pranostiky o jaru
Jarní výzdoba ŠD a školy
Vycházka do přírody
Pozorujeme probouzení přírody, hledání jarních květin(sněženky, bledule, krokusy...)
Jarní květiny-různé výtvarné techniky
Sázíme zeleninu a květiny ze semínek
Tvoříme z papíru-jarní motivy
DO-RE-MI-pěvecká soutěž
21.3. Mezinárodní den loutkového divadla-vyrábíme loutky, hrajeme divadlo
Vyrábíme na Velikonoční jarmark
Dodaktické hry, křížovky, kvízy
Čtení na pokračování

DUBEN – ČARODĚJNÝ OSTROV
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1.4. Den ptactva-návrat ptáků ze zimních krajin-poznáváme druhy
2.4. Mezinárodní den dětské knihy-jak vzniká kniha, vyrábíme knihu
Seznamujeme se s tradicemi Velikonoc
Zdobíme vajíčka, učíme se Velikonoční koledy
Čarodějnice-výtvarné zpracování
Čarodějnický rej-tanečky v maskách, soutěže, vaření lektvarů
Pozorujeme jarní práce na zahradě a na poli
22.4. Den Země-povídáme si o ekologii, chráníme přírodu, učíme se třídit odpad
Vyrábíme na Velikonoční jarmark
Didaktické hry-upevňujeme a procvičujeme znalosti
Čtení na pokračování

KVĚTEN – OSTROV LÁSKY
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Malujeme na chodník
10.5. Den matek-povídání o maminkách, výroba přáníčka, učíme se básničku pro maminku
15.5. Mezinárodní den rodiny-tradice, zvyky, výročí, upevňování vztahů,malujeme rodinu
Povolání rodičů-hra na řemesla, pantomima, výtvarné zpracování
Vyrábíme rozkvetlé stromy, květiny, skládání z papíru
Zvířátka na statku
Zvířátka v ZOO- vyrábíme ZOO
Didaktické hry, rébusy, stolní a společenské hry, hlavolamy
Čtení na pokračování

ČERVEN – OSTROV POKLADŮ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1.6. MDD-oslava, soutěže
Posilujeme tělesnou zdatnost-sportovní hry venku
Moje kolo-bezpečnost v provozu, správné vybavení
Bezpečnost o prázdninách-na kole, u vody...
Důležitá telefonní čísla
Hudebně-pohybové hry
Ukončení a vyhodnocení celoroční hry
Složení mapy a hledání pokladu
Pirátské soutěžení
Velká pirátská párty

