MĚSÍC:

ŘÍJEN 2022

TÉMA: ITÁLIE
Odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti jsou přizpůsobeny a zaměřeny k hlavnímu tématu
měsíce.

VOLITELNÁ NÁPLŇ ČINNOSTÍ:
ODPOČINKOVÁ A REKREAČNÍ ČINNOST:
Komunikační kruh, rozhovory s dětmi, čtení knihy (výběr podle věku účastníků), poslech pohádek a
příběhů, práce s dětskými časopisy, klidové hry, stolní hry, volná hra a výtvarná činnost, relaxace
(odpočinek na koberci) , poslech hudby, promítání.
Vycházky do blízkého okolí. Hry na školní zahradě a hřišti. Opakování bezpečnosti při různých
aktivitách.
ZÁJMOVÁ ČINNOST:
VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ ČINNOST: Papírové tvoření, práce s různými typy barev (vodové,
prstové, tempera), kresba křídou, netradiční výtvarné techniky, stříhání, lepení, skupinové práce,
práce s různým materiálem (vlna, látka, sádra, přírodniny…). Recyklace materiálů. Pečení a práce s
potravinami. Výrobky k oslavám a tradicím.
SPORTOVNÍ ČINNOST: Pohybové hry, hry s míčem, závodivé hry, švihadla. Taneční průprava
(rytmika), jóga pro děti. Sportovní turnaje, olympiáda.
ESTETICKÁ ČINNOST: Dramatizace pohádek, pantomima, hrajeme si na….. Kolektivní hry.
Společný zpěv, hra na perkusové nástroje. Ukaž svůj talent (talentová soutěž), karneval. Dodržování
tradic, výročí, oslav. Historie. Zásady správného stolování.
Pořádání výletů, divadlo pro děti, kouzelník.
PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ:
Udržování pořádku ve školní družině. Psaní domácích úkolů (od 2. třídy a po dohodě s třídní
učitelkou a rodiči). Interaktivní tabule. Didaktické hry, luštění křížovek, doplňovačky, pracovní
listy, omalovánky. Hádanky, sudoku, země město, slovní fotbal.

SPOLEČNÉ AKCE PRO VŠECHNA ODDĚLENÍ ŠD :
TAŠKY PRO PROJEKT KAŠPAR – ŠITÍ A ZDOBENÍ TAŠEK (celý měsíc)
3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10. - OBORA HVĚZDA – vlastivědná vycházka, tvoření z přírodnin,
sportovní hry, poznávací hra

4. - 7. 10. - ITALSKÝ KOLÁČ (PIZZA) – pečení po odděleních (út – ŠD II., st – ŠD I., čt ŠD III.,
pá – ŠD IV.)
12. 10. středa - VÝLET KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ
20. 10. čtvrtek - VESELÉ TĚSTOVINY – zábavné soutěže + dílnička
25. 10. úterý – FOTBALOVÝ TURNAJ

