ÚNOR

ČINNOST školní družiny

Inspirace pro Vás – společné tvoření s dětí
V měsíci únoru jsme pro děti připravili miniprojekt Hravá družina.
Téma projektu: Zvířata v zimě a tradice a zvyky našich předků.

2. 2.
VII. oddělení (třída 1. A, B)

Interaktivní hračka pro děti – tvoření

(od 14:00 – 16:00)

II. a III. oddělení (třída 2. B, 3. A)
Krmítko pro přezimující ptactvo – program a vycházka
I. oddělení (třída 2. A)
Liška 3D obrázek
IV. a VI. oddělení (třída 3. B a 4. B)
Zvířata v arktických zemích – zábavný program

7. 2. V. oddělení (4. A)
Okna do pravěku – výstava
9. 2.

(od 14:30 – 16:00)
(od 14:00 – 16:00)

Národní muzeum (14:00 – 15:30)

VII..a II. oddělení (třída 1. A, B, 2. A)
Valentýnské tvoření – tvoření
III. a IV. oddělení (třída 2. B, 3. B)

Okna do pravěku – výstava

(od 14:00 – 16:30)

(14:00 – 16:00)
Národní muzeum (14:00 – 16:30)

II. oddělení 3. A
Dárky pro budoucí prvňáčky- tvoření
VI. oddělení (4. B)
Strom života – rodokmen – program

(14:00 – 16:30)
(14:00 – 16:00)

14. 2. V. oddělení 4. A
Valentýnské tvoření

(14:00 – 15:30)

16. 2.

VI. a VII. oddělení (třída 4. B a1. A, B)

Okna do pravěku – výstava

Národní muzeum (14:00 – 16:30)

I. oddělení (2. A)
Cestujeme do minulosti – zábavný program
II, III. a IV. oddělení (2. B, 3. A, 3. B)
Valentýnské tvoření 3. B Valentýnské pečení 2. B a 3. A
21. 2. V. oddělení 4. A
Dárky pro budoucí prvňáčky- tvoření

(14:00 – 16:30)
(14:00 -16:30)
(14:00 – 15:30)

23. 2.

Ať žije MASOPUST ! - zábavné odpoledne celá ŠD

Vzdělávání
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Besedujeme, čteme a soutěžíme, malujeme

soutěžní hra: Poznej svojí školu (důležitá místa ve škole)
beseda: Co je správné a co ne – negativní vlivy města na dítě
beseda: Svatý Valentýn, jak ho známe u nás
zábavné odpoledne Mladý čtenář – Medvídek Tao, Tao
Masopust v Čechách – zvyky a obyčeje 1. – 2. tř.
interaktivní tabule: Nejkrásnější bajky - soutěž 2. A
soutěž 2. a 3. roč. Země, město, zvíře věc -zábavná hra ve skupinách
beseda: Minulost a současnost dopravních prostředků – příprava na cestu do
minulosti
povídání „Posvícení v Čechách“
akce „Babička vypráví Nejkrásnější bajky četba (1- 2. třída)
povídání Naše rodina – co je rodokmen
hra Riskuj Od pólu k pólu – zvířata (3. A, 4. B)
AZ – kvíz (3. A, 3. B)
beseda: Severní a Jižní pól a její svět
zábavný kvíz: Masopust – zvyky a obyčeje (1. tř. + 2. tř.)
beseda: Zimní pranostiky - Masopust na Moravě (1. – 4. tř.)
povídání: České tradice z dob našich prababiček – recepty na masopustní hostiny
zábavné odpoledne život našich předků (Pravěk v době ledové) součást projektu
malba na téma: Masopust - Karneval
tvoření: Dárky pro budoucí prvňáčky (3. a 4. třída)
krabička - Valentýnek
Veselé pečení: Valentýnské překvapení (2. B+ 3. A)
valentýnská přáníčka – netradiční tvoření – celo-družinová akce
výroba krmítka – (1. A+ 2. B)
lidé a zvířata v arktických zemích (4. třída)
malování karnevalu – koláž, výroba masek
relaxační činnost – malování podle hudby
tvoříme z recyklovaného materiálu – výtvarná soutěž 1. tř. + 3. tř.
interaktivní tabule (protiklady slušného chování)
zimní mandaly (výtvarná soutěž 3. - 4. třída)
zimní krajina (stříbrná, bílá, modra tempera)
pracujeme s papírem – origami zimní téma (týmová práce)

zájmová činnost

Sportujeme a relaxujeme

beseda – chodec/cyklista (nástrahy ve městě)
turnaj ve fotbalu 3. tř. + 4. tř.
míčové hry – soutěžní odpoledne 1. A, B třída
beseda – první pomoc (nachlazení)
výtvarná výchova – oblečení (1. třída)
vycházky do přírody – krmítka pro ptáčky
kolektivní a společenské hry s hudbou
didaktické hry – paměť, logika
soutěž – sportujeme v tělocvičně – dvojice (obratnost, zručnost)
sportujeme v herně – soutěžní zábavné odpoledne
sportujeme v tělocvičně – sálový fotbal 2. a 4. tř.

