Roční tematický plán činností
školní rok 2017 - 2018
V letošním roce máme činnost v ŠD motivovanou celoroční hrou:
MIMOZEMŠŤANÉ U NÁS
Vzdálené planety mimo sluneční soustavu jsou z neznámých důvodů v ohrožení.
Mimozemská civilizace proto vyslala na planetu Země dvě skupiny mimozemšťanů, kteří mají
zjistit, zda by mohly žít na této planetě. Jelikož je mise v utajení, mimozemšťané se převtělili
do některých dětí. Ty mají zkoumat život na naší planetě. Školní družina se stává tajnou
základnou pro jejich učení, výzkum, zaznamenávání poznatků o životě lidské civilizace.
PLÁN VÝZKUMU
ZÁŘÍ

Seznámení s celoroční hrou, pravidla pro úspěšný výzkum
Hry na rozvoj spolupráce a sounáležitosti
Převtělení, jsem dítě, moje tělo, smysly
Děti žijí v rodinách, moje rodina, dospěláci mají různá povolání
Lidé žijí v domech, na vesnici, ve městech, průzkum okolí základny

ŘÍJEN

Když se dítě narodí, lidé ho na svět vítají, přivítáme ho taky
Pozorujeme přírodu, stromy, rostliny, podzimní období
Výprava do lesa
Ovoce a zelenina je zdravá, lidem prospívá
Děti si hrají s listy, přírodninami, pouštějí draky, vydlabávají dýně

LISTOPAD

S lidmi žijí zvířata, říkají jim mazlíčci
Přijede Martin na bílém koni. Co to znamená?
Co je to sníh? Radost pro děti, ale i skupenství vody – pokusy
Zajímáme se, jak přečkají zimu zvířata v lese

PROSINEC

Lidé dodržují tradice, čas adventu
Seznámíme se s čerty a Mikulášem
Připravíme vánoční výstavu keramiky
Vánoce jsou prý nejkrásnější svátky dětí, uvidíme

LEDEN

Lidé se řídí časem, rok, měsíce, dny….
Bádáme, jak žili lidé v minulosti, pohádky nám pomáhají
Dětské hrátky v zimě, zimní sporty – některé si vyzkoušíme
Ptáci v zimě strádají, nakrmíme je

ÚNOR

Lidé jsou veselí, rádi se baví
Zpívají, hrají na hudební nástroje. Máme také sluch, poznáme je?
Tancují – karnevalový rej
Lidé obdivují pěkné věci – něco z umění

BŘEZEN

Poznáváme ptáky, zvířata a jejich mláďata
Hledáme ty nejkrásnější květiny
Přivítáme jaro, tancem, zpěvem, básněmi
Další zvyky a tradice - Velikonoce

DUBEN

Lidé se přemísťují dopravními prostředky, ukážeme dětem ty naše
Učíme se dopravní značky, pravidla provozu na silnici
Pozor na dopravní nehody – lidé jsou zranitelní – první pomoc
Planeta Země má svátek
Nezapomeneme na mladší kamarády – dárky k zápisu do školy

KVĚTEN

Vycházky do přírody, poznáváme květiny, motýly, život včelek
Život v míru je vzácný, vždy tomu tak nebylo
Pozorujeme práci na zahradě
Vypěstujeme květinky pro maminky

ČERVEN

S dětmi různých národností oslavíme svátek
Jak jsme zdatní? Naše rekordy
Týden splněných přání
Ukážeme, co umíme, co známe, že zůstaneme žít mezi lidmi, velkou šanci
máme!

Činnosti a hry vztahující se k této celoroční hře, jsou v souladu s naplněním našeho ŠVP
pro zájmové vzdělávání.

