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JINÉ ČINNOSTI





BEZPEČNOST




Seznámení s celoroční hrou
s názvem „Afrika“ – úvod,
motivace,postup,pravidla, odměny
Ledolamky –seznamovací hry
Výroba africké masky, pokřik
Výtvarné soutěže-zážitek
z prázdnin, mé nejoblíbenější zvíře
Omalovánky zvířat
Čtení knihy na pokračování – Kniha
džunglí, porozumění textu, poslech
Povídání, co jsme zažili o
prázdninách
Jaká je moje role? Povídání o mně,
kamarádech a mé rodině
Hry na zahradě školy

Společná tvorba pravidel –
kooperace
Povídání o Africe (poloha, rozloha,
státy a hlavní města)
Popis sebe, mé vlastnosti, každý je
jiný – respekt k druhým
Seznámení s novou družinou –
organizační záležitosti
Pohybové hry na hřišti
Hry se jmény
Seznámení s řádem školní družiny
Bezpečnost v ŠD, v jídelně, na
zahradě, hřišti, při vycházkách a
mezi žáky

ŘÍJEN
Barevný podzim
ČINNOSTI ZÁJMOVÉ






ČINNOSTI ODPOČINKOVÉ A
REKREAČNÍ






Výroba 3D modelů zvířat, rozvoj
fantazie a samostatné práce
Soutěž Medvěd – koncentrace,
obratnost
Sbírání a lisování listů
Dokreslování listů -struktura

Čtení knihy na pokračování –
porozumění textu, poslech, vlastní
čtení
Povídání o typických barvách a
znacích podzimu
Deskové hry -soutěže

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ





Tvoření příběhů ze zadaných slov
Číselné tajenky a kvízy
Povídání o Africe (zalidnění, symbol
Afriky -Kilimandžáro)
Rodina – co to je

JINÉ ČINNOSTI





Podzimní výzdoba družinky
Paměťová hra
Hry s hudbou

LISTOPAD
Veselé strašení

ČINNOSTI ZÁJMOVÉ






Tvoření z přírodnin – africké chýše
Výroba strašidelných luceren
Keramický amulet-africké symboly
Využití tělocvičny – pohybové hry:
Lovci X Lišky, Oheň

ČINNOSTI ODPOČINKOVÉ A
REKREAČNÍ



Čtení knihy na pokračování –
porozumění textu, poslech, vlastní
čtení.
Povídání, co jsme zažili o víkendu
Příprava na advent – tvorba
adventního věnce




PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ



Čtení na pokračování – porozumění
textu, poslech, vlastní čtení
Zvířata v zimě – co dělají, jak se
připravují na zimu
Povídání o fauně Afriky
žirafa, lev, nosorožec…
Kvíz o Africe



Pohybové hry v tělocvičně





JINÉ ČINNOSTI

PROSINEC
České Vánoce X Vánoce v Africe
ČINNOSTI ZÁJMOVÉ







Tradice a zvyky v Česku
Vánoce v Africe
25podob Vánoc od Afriky k
Eskymákům
Mikuláš
Tvoření dárků a přáníček pro
rodiče

ČINNOSTI ODPOČINKOVÉ
A REKREAČNÍ









Čtení vánočních příběhů
Zpívání koled s kytarou
Zapalování adventních svíček
Povídání o tradicích u nás doma
Povídání o Vánocích v Africe
Povídání o Vánocích ve světě
Vánoční omalovánky

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ



Seznamování s tradicemi
v různých zemích (25podob
Vánoc)
Psaní dopisu Ježíškovi – společná
práce
Povídání o afrických specialitách
a vánočních pokrmech




JINÉ ČINNOSTI





Sněhové stavby na zahradě,
stavba sněhuláka, koulování
Povídání o životě zvířátek v zimě
Deskové hry, stavebnice

LEDEN
Zima, zima…

ČINNOSTI ZÁJMOVÉ






Tvoření z papíru – Tři králové
Hry ve sněhu
Píseň My tři králové
Výroba medvídka z ponožek

ČINNOSTI ODPOČINKOVÉ
A REKREAČNÍ



Povídání, co jsme zažili o
vánočních prázdninách
Stavebnice, společenské hry
Čtení na pokračování –
porozumění textu, poslech,
vlastní čtení

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ









JINÉ ČINNOSTI




Vyhledávání informací
v encyklopedii
Podnebí Afriky, zajímavé
pamětihodnosti
Co je typické pro zimu
Hry pro rozvoj koordinace
pohybů
Koulování na zahradě

ÚNOR
Máme se rádi
ČINNOSTI ZÁJMOVÉ









ČINNOSTI ODPOČINKOVÉ
A REKREAČNÍ







PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ






JINÉ ČINNOSTI




Valentýnské tvoření –srdíčka ze
dřeva
Výroba karnevalových masek–
kooperace, tvůrčí činnost
Pohybové hry s hudbou
Valentýnská pošta
Krmení pro ptáčky
Dopis kamarádovi do Afriky
Výroba afrického puzzle
Čtení na pokračování
Povídáme si o Masopustu, sv.
Valentýnu
Pexeso, puzzle
Kreslení dle fantazie
Vyprávění zážitků z víkendu
Staráme se o pořádek v družince
Povídáme si o žhavém africkém
únoru, Keni a indickém oceánu
(murény,langusty,korálové
rybky,hvězdice,korály, žralok
velrybí)
Trénujeme paměť – kimova hra,
budík
Pohybové taneční hry
Hry pro rozvoj paměti

BŘEZEN
Příroda se probouzí
ČINNOSTI ZÁJMOVÉ






Poznávání jarních rostlin
Mláďata v přírodě
Velikonoční tvoření
Koření Afriky

ČINNOSTI ODPOČINKOVÉ
A REKREAČNÍ




Čtení na pokračování
Povídáme si o velikonočních
tradicích a zvycích
Turnaj v deskovkách



PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ




JINÉ ČINNOSTI




Jak roste rostlinka? – sledujeme,
jak rostlina klíčí a roste
Moje oblíbená kniha – Měsíc
knihy, leporelo

Setí jarních rostlin, starání se o ně
Výroba vlastní deskové hry

DUBEN
Bezpečí a kouzla

ČINNOSTI ZÁJMOVÉ




ČINNOSTI ODPOČINKOVÉ
A REKREAČNÍ





Tvoření s tématem Dne Země
Výroba Afričana
z recyklovatelného materiálu
Čtení na pokračování
Povídáme si o zážitcích z
Velikonoc
Rozhovory mezi kamarády –
učíme se naslouchat

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ





Pracovní listy Den Země
Jaké máme povinnosti a práva?
Pravidla pro chodce a cyklisty

JINÉ ČINNOSTI



Ukončení družinové hry
„AFRIKA“
Pohybové a míčové hry na
zahradě



KVĚTEN
Léto ťuká na dveře
ČINNOSTI ZÁJMOVÉ






Výroba hrníčků pro maminky
Malování rozkvetlých stromů
Rodokmen
Hry na zahradě

ČINNOSTI ODPOČINKOVÉ
A REKREAČNÍ




Čtení na pokračování
Povídáme si o tom, jak udělat
maminkám radost

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ




Staráme se o své věci
Učíme se, jak můžeme maminkám
pomáhat
Hádanky, kvízy, rébusy



JINÉ ČINNOSTI



Vyhodnocení družinové hry
„AFRIKA“ – předání odměn
vítězům, zpětná vazba

ČERVEN
Hurá na prázdniny
ČINNOSTI ZÁJMOVÉ






Výroba prázdninového deníku
Hry s míčem
Dáreček ke Dni otců
Den dětí

ČINNOSTI ODPOČINKOVÉ
A REKREAČNÍ





Čtení na pokračování
Švédské šachy KUBB na zahradě
Minigolf na zahradě

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ




Úklid družinky, příprava na
prázdniny
Jak napsat pohled?





Nocování na zahradě
Piknik
Oslava Dne dětí

JINÉ ČINNOSTI
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