ROČNÍ PLÁN 2021 - 2022
ZÁŔÍ
Škola, školní
družina –
bezpečnostní
pravidla,
seznámení
s provozem
ŠD, chování ve
ŠJ, co potřebuji
do školy
Loučení
s létem –
využití teplých
dnů ke
sportovním
aktivitám, jak
jsem si užil
prázdniny

ŘÍJEN
Projektový týden
NAŠE MĚSTO –
-vesnice,
orientace –
hledáme dětská
hřiště, významné
budovy, přírodní
útvary

Nový kolektiv
– máme nové
kamarády,
začlenění do
kolektivu,
učíme se
pomáhat
mladším
slabším a
integrovaným
dětem
Kamarádství –
kresba
nejlepšího
kamaráda
Přátelství
Pes přítel
člověka

Rodina – táta,
mamá,
sourozenci, teta,
strýc, babička,
děda, sestřenice,
bratranec,
rodinné vztahy
mládí x stáří,
strom života,
rodokmen

Projektový
týden
ZDRAVÍ
Vitamíny,
ovoce,
zelenina,
sportování,
otužování

Barvy podzimu –
práce s přírodním
materiálem,
vycházky do
přírody,
jehličnany
pozorování změn
v přírodě, houby

Dům, byt ,
pokojíček –
místo, kde se
učíš, hraješ si a
odpočíváš,
domácnost,
nářadí, povolání

LISTOPAD
Projektový týden
ADVENT –
původ, zvyky,
koledy a říkadla,
symbolika,
vánoční recepty,
pranostiky, tradice

PROSINEC
Mikulášská
zábava –
výroba
dekorací
/anděl, čert,
Mikuláš –
různé
techniky/,
disco, soutěže,
Módní přehlídka – Jarmark –
práce s
výroba
různými textilními vánočních
materiály
dekorací
celodružinová
netradičními
akce
technikami
Oblékání
manekýn

LEDEN
Zima – sport –
bezpečnost při
zimních
sportech,
bobování a hry
na sněhu,
celodružinová
akce – sněhový
sochař
Dárky – zápis,
výroba z různých
materiálů pro
budoucí
spolužáky

Taneční soutěž –
poslouchání
hudby, různé
žánry, vyjádření
pomocí pohybu,
nácvik
jednoduchých
tanců /lidové,
country, disko/,
muzikoterapie,
barevné odstíny
Sběratelské
okénko – ukaž co
zajímavého sbíráš,
zaujmy svého
spolužáka – burza
v rámci ŠD

Drakiáda –
výroba draků
z různých
materiálů,
výzdoba ŠD

Domácí mazlíčci
– nejsou jen psi a
kočky, návštěva
ekocentra,
pomoc volně
žijícím zvířatům
v zimě, části těla

Projektový
týden
VÁNOCE –
rodinné svátky,
zvyky a
obyčeje, stará
řemesla,
zpíváme
koledy, radost
z nadílky,
psaní nebo
kresba pro
Ježíška

Projektový týden
FINANĆNÍ
GRAMOTNOST
Obchod
nakupování hodnota peněz,
nemusím mít
všechno, co se
mi líbí
Zaměstnání a
řemesla,
povolání

Používání
smyslových
vjemů

Dárky – vánoční
přání, vizitky,
výroba ozdob

ÚNOR
Masopust –
karnevalový
rej, výroba
masek
netradičními
technikami

BŘEZEN
Doprava – kola a
povinná výbava,
značky, chodec,
bezpečnost,
malujeme
dopravní
prostředky, učíme
se dopravní
značky
Vlak, tramvaj,
metro, auto,
autobus, letadlo

DUBEN
Zvířata volně
žijící – mláďata,
vše co patří k lesu,
pozorování při
vycházkách, práce
s encyklopedií,
práce na PC
Máme rádi zvířata
Útulky a
záchranné stanice

Ve hře hledej
zálibu – hrát si
můžeš i bez PC
a mobilu –
didaktické a
kolektivní hry,
využití volného
času

Projektový týden,
Z POHÁDKY
DO POHÁDKY
poznej dětské
spisovatele a
ilustrátory,
beseda
v knihovně,
oblíbené
pohádky, výstava
dětských knih ve
třídách

Zdraví, světový
den zdraví, zdravá
výživa, vitamíny,
ovoce a zelenina,
lékárna, ošetření
drobných
poranění, první
pomoc, úrazy na
kole, na dětských
hřištích návštěva
u dětského lékaře,
u zubaře

Projektový
týden,
ZPÍVÁNÍ JE
LÉK – pěvecká
soutěž, hudební
pohádky,
hudební žánry,
doprovodné
nástroje
Pomáháme
přírodě –
zvířata v zimě,
vycházky,
výroba
krmítka,
pozorování
krmelců a stop
kolem nich
Mimozemské
civilizace
Vesmír, výroba
Mimoňů

Světové strany,
čas, součastnost
minulost,
budoucnost, čas
na ciferníku

Den Země –
ekologie, živá a
neživá příroda,
práce na PC,
ošetření
pokojových
rostlin, sázení x
setí jarních plodin

KVĚTEN
Projektový
týden,
ROZKVETLÁ
PŘÍRODA
rostliny, léčivé
rostliny,
stromy,
květiny –
vycházky,
pozorování a
malování jarní
přírody, stavba
domečků,
počasí,
Den matek –
výroba dárků
z netradičních
materiálů,
moje
maminka,
pomoc v
domácnosti

Barvířská dílna
– batikování,
savování,
lepení
ubrousků,
malování
voskovkami –
výroba triček

ČERVEN
Den dětí –
sportovní a
zábavné
odpoledne
Projektový
týden, RETRO
HRY
kuličkiáda,
skákání přes
gumu, školka
s míčem, Pan
čáp ztratil
čepičku, atd.
Malování na
asfalt
netradičními
materiály /cihly,
kameny, křídy,
bláto, písek atd./

Kam na výlet –
zajímavosti ČR,
práce na PC,
vyprávíme,
malujeme, kam
pojedeme, a kde
jsme byli, dětské
tábory,
trampování
Projektový týden, Projektový týden - Návštěva
Týden splněných
VELIKONOCE – ČARODĚJNICE
cirkusu, zvířata přání – vymysli
výroba dekorací, Týden rekordů
v zajetí,
hru a zábavu pro
kraslic,
v netradičních
záchranné
své kamarády,
seznámení
disciplínách –
stanice,
venku i ve třídě
s významem toho čarodějnické
domácí
to církevního
rejdění
užitková
svátku, zaječí
zvířata, zvířata
přehlídka
volně žijící
Spaní v ŠD na Zvířata v ZOO,
téma indiáni a poznávání zvířat
kovbojové
z jiných
světadílů

Celoroční hry:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

oddělení: Rok v přírodě
oddělení: Jaro, léto, podzim, zima – celý rok je prima!
oddělení: Městečko
oddělení: Mobitrek
oddělení: Staré pověsti české
oddělení: Safari
oddělení: Cesta kolem světa
Bobříci Hana Gábina

