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Malí detektivové
V letošním školním roce nás provází celoroční hra „ Malí detektivové“. Naše školní družina se
promění v detektivní kancelář, kde se shromažďují objevené stopy, svědectví z místa činu a
vyřešené záhady. Rozluštit nějakou zapeklitou záhadu, to chce určitý čas a kus práce. Na tuto
úroveň se teprve dostaneme, začneme-li coby detektivové úplně od začátku. Nutné je naučit se
vzájemně komunikovat a dobře spolupracovat. Procvičovat paměť a postřeh. Zlepšovat svou
kondici, rychlost a ohebnost. Zdokonalovat zručnost, rozvíjet fantazii. Odpočineme si při četbě knih
s detektivní zápletkou. Během našeho detektivního výcviku získáme žetony s otisky prstů za různé
hry, soutěže a jiné aktivity. Kdo bude úspěšný detektiv?

Září

Seznamujeme se s novými členy naší kanceláře
Zákony a paragrafy, které musíme dodržovat
Detektivní vizitka, deník, kufřík nebo složka
Obhlídka rajonu, posilování s lanem
Identifikace pachatele ( celodružinová hra)

Říjen

Sledujeme dění v našem rajonu, historie obce, pověsti, nářečí a písně
Naše obec očima dětí (výtvarná soutěž – celoškolní)
Poznáváme stromy, keře, listy, šišky
V strašidelném domě, to chce mít odvahu. Dušičky-pozor zápalka

Listopad

Poznej ovoce a zeleninu (cvičíme naše smysly)
Otisky nejen prstů ale i listů, přírodnin, bramborová tiskátka
Kam se ztratila zavařenina, najdi a mlč, hledej rozdíly, lušti (soutěž)
Chystáme vánoční výzdobu kanceláře, adventní kalendář

Prosinec

Adventní překvapení, vypátrej přání kamarádů
S čerty nejsou žerty, kladné a záporné vlastnosti lidí
Tajemství Vánoc, zvyky a tradice

Leden

Tři králové jsou v ohrožení, unesli Melichara (hra)
Stopy ve sněhu, odlitek, zvěř a ptáci v zimě
Zimní sportování, střelba na cíl, psí spřežení,
Kdo se schoval v iglú

Únor

Hvězdy - každý umí něco jiného, povolání, význam peněz
Detektivní maskování, převleky a změna identity
Fotografie, obličejové grimasy, účes roku
Překážkový závod obratnosti

Březen

Domácí mazlíčci detektivů, starost o zvířata a jejich mláďata
Poznáváme první květiny, cibuloviny
Pokusy s hrachem a fazolí,
Zasejeme si mrkev, ředkvičku a hrášek-zdravý jídelníček

Duben

Den Země, probouzení naší zahrady
Kdo najde schovaná vajíčka-pátrací akce
Pravidla silničního provozu, dopravní značky, dopravní prostředky

Květen

V zdravém těle zdraví duch-naše rekordy
Popřejeme našim maminkám s dárkem a písničkou
Turistika- poznáváme mapu, světové strany

Červen

Světoví detektivové a hry jejich dětí v jiných zemích
Kdo bude úspěšný detektiv?
Detektivní zkoušky, osvědčení a předání odznaku
Slavnostní ukončení výcviku malých detektivů

