Základní škola Mníšek pod Brdy, Komenského 420

Tematický plán školní družiny na školní rok 2017/18

„Cesta kolem světa“

Vypracovala: Anna Kotíková, vedoucí ŠD + kolektiv vychovatelek

Úvodem
Tematický plán a jednotlivé činnosti z něho plynoucí by měly vést děti k poznání
různých kultur, zvyků a světadílů hravou a zábavnou formou.
Haló děti, pojďte sem,
objevíme spolu Zem.
Navštívíme v malé chvíli
všechny zemské světadíly.

2

Září –Vyrážíme na výlet, objevíme celý svět
 Seznámení se s ročním plánem – povídáme si o cestování, způsoby
cestování, jak jsme trávili prázdniny a která zajímavá místa jsme objevili
 seznámení rodičů s provozem a řádem ŠD
 poučení dětí podle osnovy o BOZP - seznámení dětí s chováním v družině
(při příchodech/odchodech/v průběhu), v areálu školy, mimo areál školy (na
hřišti/venku/během exkurzí a dalších akcí)
 poučení o nebezpečných látkách a předmětech
 poučení o šikaně – co je šikana, a jak se zachovat, pokud ji odhalíme
 pravidla ŠD - učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu, vytváříme naše
pravidla soužití v družině
 seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti
(prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny
 upevňování vztahů v ŠD - hrajeme hry rozvíjející komunikaci a přátelské
vztahy, povídáme si o tom, kdo je dobrý kamarád, čím si kamarádi dělají
radost, jak si pomáhají …
 výtvarná a pracovní činnost - zdobíme třídu podzimními dekoracemi
z přírodnin, výrobky s podzimní a cestovní tématikou
 rekreační činnost - podnikáme tematické vycházky do okolí: sklizeň úrody,
příprava půdy, práce na zahrádce a na poli
 Den české státnosti, sv. Václav – význam svátku

Říjnová Evropa – domovský světadíl
 Poznáváme Evropu – země, které do ní patří, evropská zvířata a příroda,
nejznámější místa, řeč v různých zemích, čím jsou jednotlivé země
charakteristické a jejich podnebí
 Výtvarná a pracovní činnost – výroba koláží a dekorací z přírodních
materiálů (listí, plody stromů apod.), obrázky s podzimní tématikou
 Rekreační činnost - podnikáme vycházky do okolí, pozorujeme změny
podzimní přírody a počasí, poznáváme houby
 diskuze na téma podzim – změny přírody, chování zvířátek
 28. října – Den vzniku samostatného čsl. státu, konec 1. světové války
 podzimní prázdniny + poučení o BOZP před podzimními prázdninami
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Listopad v Asii, největším světadílu
 Asie – vyprávíme si o různorodém podnebí v jednotlivých částech Asie,
zvířata žijící na tomto světadílu, nejznámější vynálezy, Velká Čínská zeď …
 podzimní příroda - povídáme si o tom, jak se zvířátka připravují na zimu
(odlet ptáků do teplých krajin, vytváření zásob, zimní spánek)
 pomáháme zvířátkům přečkat zimu
 rekreační činnost - procházky po okolí školy
 naučné aktivity - poznáváme stromy podle listů
 výtvarná a pracovní činnost - kreslíme a vyrábíme duchy a strašidla, výroba
krmítek, otisky listů …
 17.11. - "Den boje za svobodu a demokracii" - význam
 české „Dušičky“ – vysvětlení významu svátku

Prosinec – Vánoce v jednotlivých zemích a světadílech
 povídáme si o vánočních tradicích a zvycích – národní jídla, jak tráví lidé
Vánoce v jednotlivých zemích, představitele Vánoc
 výtvarná a pracovní činnost – malujeme zimní krajinu, vyrábíme vánoční
přání, ozdoby a drobné dárky, pečeme a zdobíme perníčky, pořádáme
vánoční hostinu
 rekreační činnost - podnikáme vycházky zimní přírodou, stavíme sněhuláky
a stavby ze sněhu
 Vánoce – význam svátku, povídáme si o českých lidových tradicích a zvycích,
zpíváme koledy,
 zdobení stromku na náměstí
 vánoční prázdniny + poučení o BOZP před vánočními prázdninami

Leden na Antarktidě
 Antarktida nejchladnější kontinent – jaký je život v zimě a ledu, arktický den
a noc, polární zář, žijí v tomto podnebí lidé a zvířata …
 zimní aktivity - chodíme sáňkovat a stavět sněhuláky
 výtvarná a pracovní činnost - malujeme zimní krajinu, vytváříme koláže,
vystřihujeme sněhové vločky z papíru, malujeme lední medvědy …
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 rekreační činnost - vyrážíme do zimní přírody, poznáváme zvířata podle stop
ve sněhu
 závody bobů
 zima v přírodě - vyprávíme si o tom, jak pečovat o zvířátka v zimě, všímáme
si prodlužujícího se dne, připomínáme si lidové pranostiky
 Tři králové – kdo byli tři králové, čteme si jejich příběh

Únor v Severní Americe
 Severní Amerika – obyvatelé Ameriky (Indiáni, medvěd grizzly, puma),
objevení Ameriky a Krištof Kolumbus, Kanada – kolébka hokeje …
 výtvarná a pracovní činnost – výroba karnevalových masek, valentýnek,
malujeme zimní sporty …
 "Masopust" jeho význam
 Masopustní karneval
 Svatý Valentýn – vysvětlení významu svátku
 pololetní a jarní prázdniny + poučení o BOZP před prázdninami

Březen ze Severní Ameriky do Jižní
 Jižní Amerika – Amazonský prales a jeho obyvatele, ostré Mexiko, fotbalová
Brazílie, povídáme si o zemích Ameriky, podnebí …
 výtvarná a pracovní činnost – výroba Morany, beránků, kuřátek, malujeme
jarní přírodu, zdobení tříd jarními motivy a dekoracemi, výrobky s tématikou
měsíce …
 rekreační činnost – během vycházek pozorujeme probouzející se přírodu,
změny v zahrádkách, v lese,…
 vynášení Morany – vysvětlení svátku
 20. 3. první jarní den
 březen – měsíc knihy - knížka je náš kamarád, povídáme si o správném
zacházení s knihou, vyrábíme knížku
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Duben pod Africkým nebem
 Afrika – její poloha zahrnující všechny světové strany, proč se jí říká kolébka
lidstva nebo černý kontinent, rozdíly ve stylu a způsobu života, africké děti,
jak pomáhat …
 výtvarná a pracovní činnost – výroba koláže ke Dni Země, pracujeme
s recyklovatelnými materiály, výrobky s velikonoční tématikou, zdobíme
kraslice různými technikami, pletení pomlázek, malujeme africká zvířata…
 rekreační činnost - využíváme jarního počasí k pohybovým hrám a
sportování, pobyt na školním hřišti
 "Velikonoce" vznik a význam - povídáme si o velikonočních tradicích a
zvycích u nás i v cizích zemích
 učíme se velikonoční koledy
 Den Země – význam, úklid okolí školy
 duben – měsíc bezpečnosti silničního provozu - seznamujeme se s pravidly
silničního provozu a dopravními značkami
 pálení čarodějnic
 velikonoční prázdniny + poučení o BOZP před velikonočními prázdninami

Květen u Australských protinožců
 Austrálie – světadíl jednoho státu, vynález bumerangu, zvířata pod
australským nebem, život pod mořem …
 týden barev – hra – každý den v týdnu má svou barvu a dle ní se oblékáme
 výtvarná a pracovní činnost – malujeme svá oblíbená místa, návrh tříd,
koláže s jarní tématikou, výroba přání ke Dni matek, malujeme obrázky
s tématem měsíce …
 poznáváme rostliny v okolí školy a ovocné stromy podle květů
 1. máj – význam svátku
 Den matek – povídáme si o maminkách
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Červen - konec putování
 Vracíme se domů – povídáme si o místech, která nás během cesty zaujala,
kam bychom jeli na prázdniny, loučíme se
 výtvarná a pracovní činnost – výrobky s letní tématiku, malujeme /
vyrábíme zeměkouli
 sportovní den - soutěžní odpoledne ke Dni dětí
 Den dětí
 21. červen první letní den
 připravujeme se na prázdniny - uklízíme třídu
 loučíme se s ŠD
 poučení o BOZP před prázdninami
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