Tematický plán Školní družiny na rok 2021/2022
Září
Těšíme se do školy
 seznamování se s pravidly vzájemného soužití v družině (tvoříme pravidla)
 seznamovací hry (umím se představit)
 seznámení se s družinou a s její náplní (vnitřním řádem)
 seznámení se s budovou školy a jejím okolí
 školní řád
 poznání se ve skupině mezi sebou
VV+PČ
- Zážitky z prázdnin
- Naše škola (skupinová práce) „jak jsem si školu představoval a jakou bych ji chtěl“
- Tablo ŠD
ODV
- Seznamovací a poznávací hry
PRV
- Pravidla slušného chování
-Pravidla silničního provozu (cesta ze školy a do školy)
TV
- Kolektivní hry
- Opičí dráhy
HV
- Moje oblíbená píseň
Babí léto
 proměny přírody
VV+PČ
-Jeřabina (navlékání na nit)
-pavučina (kresba tuší)
PRV
-Proměny přírody
-Pavouk
-pravidla silničního provozu
TV
-vycházky do okolí školy (pozorování změn v přírodě)

Pole





co se děje na podzim na poli
druhy zemědělské techniky
druhy plodin pěstovaných v okolí
zvířata žijící na poli

VV+PČ
-Pole (koláž-skupinová práce)
PRV
-druhy zemědělské techniky a její využití
-druhy pěstovaných plodin v okolí
-zvířata žijící na polích
TV
-procházky do okolí (pozorování-co se děje na polích)
-opičí dráhy, míčové hry
Na zahrádce
 Ovoce a zelenina
 Podzimní sklizeň
VV+PČ
- Bramborová tiskátka
- Malba ovoce
PRV
- Ovoce a zelenina
-Druhy plodu
HV
-Píseň: Měla babka čtyři jabka

Říjen
Podzim
 Podzim jako roční období
 Proměny přírody
 Koloběh vody
VV+PČ
-Deštivý den
-Drak
-Podzimní krajina (suchý pastel)
PRV
-pozorování změn v přírodě
-koloběh vody
-roční období
HV
-zpěv oblíbených písní s kytarou
TV
-procházky do okolí školy
-sportovní a kolektivní hry na fotbalovém hřišti
Nemoci a imunita
 Imunita
 Hygiena
 Zdraví
 Zdravá strava
 Stavba lidského těla
VV+PČ
-bacil
-lékař
-lidské tělo
ODV
-hra na doktora
-ukázka první pomoci
PRV
-nemoc x zdraví
-imunita
-zdravá strava
-stavba lidského těla

Les





Rostliny a živočichové v lese
Houby
Přísloví
Lesník a myslivec

VV+PČ
- Lesní zvířátka (koláž, skupinová práce)
- Houba (ruličky od toaletního papíru)
- Myslivec
- Ježek
PRV
- Poznávačka stromy, plody, listy
- Lesní živočichové
- Houby (jedlé, jedovaté)

Listopad
Halloween
 Halloween jako americký svátek x Dušičky (zvyky, tradice, rozdíly)
 Strašidelný rej
 Animovaný film Coco
VV+PČ
-strašidelný hrad
-netopýr
-dýně
ODV
-strašidelný rej s úkoly
PRV
-dušičky (uctění mrtvých)
TV
-překážkové dráhy a netradiční úkoly
Barvy
 Barevné spektrum
 Míchání barev
 Abstrakce
VV+PČ
-práce s přírodninami
-otisky listů
-abstrakce
-míchání barev
PRV
-příroda a barvy
TV
-procházky do přírody

Prosinec
Mikuláš
 Zvyky a tradice
 Dobré a špatné vlastnosti
VV+PČ
-Mikuláš
-Čert
-Anděl
PRV
-zvyky a tradice
HV
-básničky a písničky pro Mikuláše
ČJ
-přídavná jména
TV
-kolektivní hry s míčem
-vycházky do okolí
Advent a lidové zvyky
 Lidové zvyky a tradice
 Lidové pranostiky
VV+PČ
-dopis pro Ježíška
-vánoční ozdoba
-kapr
-vánoční cukroví
-vánoční stromeček
PRV
-zvyky a tradice na Vánoce
-advent
ODV
-Vánoce ve Školní družině
HV
-vánoční koledy

Leden
Ledové království
 Zvířata za polárním kruhem
 Ptáčci u krmítka
 Stopy zvířat
VV+PČ
-polární zvířátka (kresba, koláž, práce s papírem)
-krmítko a jeho obyvatelé
-stopy (otisky rukou)
PRV
-život za polárním kruhem
-poznávání přezimujících ptáků
-poznávání zvířat podle stop
TV
-hrátky na sněhu a se sněhem
-bobování
Zimní sporty
 druhy zimních sportů
 pravidla bezpečného chování při zimních sportech
VV+PČ
-zimní sporty (kresba tuší)
-lyže (práce s papírem)
-bruslařka
PRV
-druhy zimních sportů a sportovní potřeby
HV
-zpěv s kytarou
Zimní oblečení
 proč je důležité být správně oblečen
 oblečení jako prevence nemoci
 zavazování tkaniček
VV+PČ
-rukavice (tempera)
-čepice (práce s látkou)
-ponožky

PRV
-roční období a rozdíly mezi nimi
TV
-kolektivní hry
-soutěživé úkoly

Únor
Masopust
 zvyky a tradice
VV+PČ
-masopustní masky
-klaun (lepení tvarů a barev podle zadání)
-škraboška
-karneval v Riu de Janeiro
ODV
-maškarní rej
HV
-vyjádření tancem na hudbu
Divadlo
 zásady slušného chování v divadle
 divadlo a jeho části
 jazykolamy
 slova opačného významu
VV+PČ
-divadlo
-pohádkové postavy
-výroba loutek
ODV
-hra na divadlo (zásady slušného chování)
-loutkové divadlo
ČJ
-jazykolamy
-poznej pohádkovou postavu podle vět
-slova opačného významu
HV
-písničky z pohádek

Březen
Příroda se probouzí
 jarní květiny
 práce na zahrádce
 růst rostlin
VV+PČ
-jarní květiny (práce papírem)
PRV
-jarní květiny (poznávání jarních rostlin)
-růst rostlin (setí semínek)
TV
-procházky do okolí školy s úkoly
-koordinace pohybů (opičí dráhy)
HV
-zpěv oblíbených písní s kytarou
Roční období a měsíce v roce
 roční období (co v kterém ročním období děláme a co do něj patří)
 měsíce v roce
 dny v týdnu
 pohádka o Marušce a dvanácti měsíčkách
VV+PČ
-kalendář
-denní rozvrh činností
PRV
-přiřazování dějů a věcí k ročním obdobím
-dny v týdnu a naše povinnosti
Čas a hodiny
 ručičkové a digitální hodiny
 části dne (ráno, dopoledne, odpoledne, večer, noc)
VV+PČ
-hodiny
PRV
-určování času na hodinách
TV
-kolektivní a soutěživé hry na čas

Duben
Velikonoce
 zvyky a tradice
VV+PČ
-barvení vajíček
-velikonoční zajíček
-výrobky s velikonoční tématikou
PRV
-velikonoční zvyky a tradice
-koledy
HV
-koledy
TV
-nácvik běhu před pomlázkou
Odpady a recyklace
 plýtvání
 správné chování v přírodě
 třídění odpadu
VV+PČ
-využití odpadu pro výrobu něčeho nového (recyklace)
-výroba papíru (recyklace)
-úklid okolí školy
PRV
-třídění odpadů
-správné chování v přírodě
Dopravní výchova
 části jízdního kola
 dopravní značky
 pravidla silničního provozu
 semafor
 dopravní prostředky
VV+PČ
-dopravní prostředek budoucnosti
-dopravní značky
-semafor

PRV
-dopravní značky
-pravidla silničního provozu
-části jízdního kola
TV
-jízda na koloběžkách
Čarodějnice
 zvyky a tradice
 lidské vlastnosti
VV+PČ
-strašidelný hrad (suchý pastel)
-čarodějnice (práce s látkou)
-míchání lektvarů
PRV
-zvyky a tradice
TV
-čarodějnický slet (odpoledne plné soutěží)

Květen
Moje rodina
 členové rodiny
 svátek matek
VV+PČ
-nejkrásnější maminka (kresba)
-přání ke dni matek (práce s papírem)
-dárečky pro maminku (korálky)
PRV
-členové rodiny a rodinné vazby
-význam rodiny
HV
-zpíváme s kytarou
TV
-kolektivní a míčové hry
-opičí dráhy
Zvířátka na statku
 význam hospodářských zvířat
VV+PČ
-statek plný zvířátek (skupinová práce)
-moje oblíbené domácí zvíře
PRV
-domácí zvířata
-význam hospodářských zvířat
-členové zvířecí rodiny
TV
-vycházky do okolí za zvířátky
HV
-písnička: Krávy, krávy
Život v trávě
 hmyz a jeho význam
 luční květiny
VV+PČ
-luční květiny
-louka (skupinová práce)

-motýlci (tempera)
-včelky (práce s papírem)
PRV
-co vše žije v trávě
-hmyz a jeho význam
-luční květiny
TV
-procházky do okolí: určování květin a hmyzu

Červen
Chystáme se na prázdniny
 plány dětí na prázdniny
 dopis a adresa
 bezpečné chování o prázdninách
 zajímavá místa nejen u nás (práce s mapou)
VV+PČ
-kam pojedu na prázdniny (kresba)
-dopis z prázdnin
-s babičkou a dědou
PRV
-dopis a adresa
-bezpečné chování o prázdninách (na co si dát pozor a čeho se vyvarovat)
-památky v ČR
-oblíbené místa na výlety
-práce s mapou
TV
-sportovní hry
Moře
 mořští živočichové
VV+PČ
-moře (suchý pastel)
-moře plné života (skupinová práce)
PRV
-mořští živočichové
Zoo




cizokrajná zvířata
podnebné pásy
lidová přirovnání

VV+PČ
-Zoo (skupinová práce)
-moje oblíbené exotické zvíře
PRV
-cizokrajná zvířata a místa, kde žijí
-podnebné pásy
-lidová přirovnání (pořekadla)
TV -sportovní a kolektivní hry

V průběhu školního roku může dojít ke změnám v tématickém plánu podle aktuálních nabídek a
možností školy, obce, regionu a přání dětí.
Každodenní pobyt venku- pohybové hry, tématické vycházky, turistika – s ohledem na počasí.
Výzdoba chodby před školní družinou po celý školní rok

