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Celoroční hra s Harrym Potterem
Děti jsou rozděleny do 4 kolejí. Tady bojují za svou kolej, ale bojují i samy
za sebe a to sbíráním razítek, ty vyhodnocujeme jednou za týden. Každé
vítězství se počítá a nejde jen o to správně splnit zadaný úkol, ale i vypočítat,
napsat, nakreslit.
Jde také o to, jak děti k zadané práci přistupují, cení se snaha, správné
výsledky, ale i samostatná práce a nápady. Když udělají něco navíc. Cení se i
chování dětí k ostatním spolužákům.
Děti dostávají v průběhu školního roku zlaťáky, do své Gringotovské
banky ve svých kolejích (ty dostávají za různé úkoly, soutěže, výrobky a jiné ale
mohou je také ztrácet). Tady bude vyhodnocení na konci školního roku.
Na cestě za vítězstvím budou děti provázet různé překážky, tajemství a
úkoly. Čeká je tedy ještě mnoho dobrodružství.
Celá hra má svůj cíl – zlepšit motivaci k práci ve škole, doma, zlepšit
vztahy mezi spolužáky a naučit se pracovat ve skupině – bojovat nejen za sebe,
ale i za svůj tým, svoji partu.
;

Roční plán školní družiny pro šk. rok 2020/2021

Září
TÉMA – Naše škola, naše družina
CÍL: vyjasnění vztahu dítě-dospělý, vytváření vztahů mezi dětmi, mezi sebou,
eliminace nebezpečí na silnici, osvojení si nových poznatků použitelných
v dalším životě
 Organizace a režim ŠD, učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu, co
všechno stihneme během dne.
 Navázání přátelských vztahů za pomoci společenských her, pravidla
společného soužití mezi dětmi
 Kamarádi kolem nás – žebříček hodnot, čím si kamarádi dělají radost,
vzájemná pomoc, malujeme kamaráda, poznáváme kamarády po hlase
apod.
 Cesta do školy – povídání o cestě do školy a cestě domů. Základy
bezpečnosti při přesunu, při vycházce orientace v okolí školy.

Říjen
TÉMA – Veselé barvy podzimu
CÍL: rozvoj estetického cítění, osvojování si metod práce s informacemi
 Přírodovědné vycházky, poznávání přírodnin, upevňujeme si pravidla
chování v přírodě, rozvoj vztahu k přírodě.
 Elokologická výchova, ochrana přírody, třídění odpadů.
 Příroda okolo nás – jak se mění stromy, využíváme listy a plody pro
koláže a zhotovujeme z nich drobné šperky a jiné výrobky.
 Bramborové tvoření
 Jablíčkový den
 Výrobky z přírodnin.

 Hry s napodobováním zvířat
 Výroba draka, DRAKIÁDA

Listopad
TÉMA – Ať žijí duchové
CÍL: rozvoj zručnosti, estetického cítění, rozvoj pohybových dovedností, získání
nových poznatků






Příprava na vánoční jarmark
Výroba vánočních přání
Rozvíjení charakterových vlastností, učíme se toleranci
Učíme se pořádku , přemýšlíme o vandalismu
Malování na kameny

Prosinec
TÉMA – Kouzlo Vánoc
CÍL: rozvoj estetického cítění, úcta k tradicím








Mikulášské rejdění
Vánoční vyrábění
Vánoční jarmark
Vyprávíme si naše rodinné vánoční příběhy
Zkoušíme vánoční zvyky.
Vánoční výzdoba ŠD
Vycházky a pozorování vánoční přírody

Leden
TÉMA – Ve zdravém těle, zdraví duch
CÍL: rozvoj zdravého životního stylu, rozvoj zručnosti
 Naše tělo – kouzla zdraví, otužování, zdravý životní styl, hygiena,
povídáme si o tom, co jíme.
 Zdravé svačinky

 Jak předcházet úrazům, učíme se správně telefonovat, důležitá telefonní
čísla pro přivolání pomoci.
 Čtyři roční období, jak se správně oblékat

Únor
TÉMA – Veselá družina
CÍL: rozšiřování vědomostí a dovedností, účelné trávení volného času, rozvoj
pohybu uvolnění a relaxace, rozvoj individuálních schopností








Výroba masek na karneval
Karneval ve ŠD
Hudební soutěž
Význam slova Masopust
Výroba Valentýnského přání
Lidé kolem nás – naše rodina, povolání rodičů, co pro nás znamenají
Relaxujeme při hudbě, četbě i poslechu.

Březen
TÉMA – Jarní pozdrav, sněženky
CÍL: úcta ke tradicím, rozvoj znalostí, rozvoj slovní zásoby, rozvoj estetického
cítění
 Svátky jara – tradice, obyčeje, zvyky
 Velikonoční výrobky – výroba kraslic a velikonočních dekorací
 Probouzí se jaro – pozorování změn v přírodě, první květy, první
broučci, loučíme se se zimou
 Návštěva knihovny, březen je měsíc knihy, vyrábíme záložky do
knihy

Duben
TÉMA – Čáry a kouzla
CÍL: získání nových poznatků. Rozvoj ekologického cítění, úcta k přírodě, úcta k
tradicím

 Bláznivé odpoledne – módní přehlídka, tanec, soutěže
 Týden zvířecích mazlíčků - vyprávíme si o našich kamarádech –
zvířecích mazlíčcích, kreslíme je, modelujeme
 Úklid okolí ZŠ
 Dárečky pro maminky

Květen
TÉMA – Jsme veselé děti
CÍL: úcta k milované osobě, rozvoj slovní zásoby, vytváření vztahů mezi dítětem
a rodinou







Den matek
Hry v přírodě
Hry na rodinu
Ukazujeme si rodinné fotografie
Den matek
Básničky o mamince

Červen
TÉMA – Letní radovánky
CÍL: rozvoj pohybových dovedností, rozvoj zdravého životního stylu, ochrana
zdraví








Den dětí – velký svátek – jak ho oslavíme, zábavné odpoledne
Vycházky do přírody
Povídáme o letních sportech
Plánujeme kam pojedeme o prázdninách, na co se budeme těšit
Bezpečno o prázdninách
Úrazy a prevence úrazů
Soutěže na školním hřišti
Zpracovala Alena Příkazská
Vychovatelka ŠD

V Sudoměřicích 1.9.2020

