Tematický roční plán pro školní družinu na školní rok 2021 – 2022

,,Z POHÁDKY DO POHÁDKY“
Září: ,,Vodní království“ - pohádky o vodě a vodnících
Navázání na poslední téma loňského školního roku – život v mořích, oceánech a řekách.
Vzpomínání na prázdniny - koupání či potápění.
Výtvarné zpracování pohádek o vodě a vodnících.
Závěr: výstava Vodní svět (výtvarné práce dětí)

Říjen: ,,Bubáci a draci“ - pohádky o strašidlech a dracích
Učíme děti soustředěnému poslechu a zapamatování – četba na pokračování.
Vyrábění draků nebo strašidýlek.
Seznamování s pohádkami z cizích zemí.
Závěr: Drakiáda (pouštění draků)

Listopad: ,,Skřítkové a trpaslíci“ - pohádky z říše skřítků
Vycházky do okolí školy a do parku – sbírání přírodnin.
Probouzení dětské fantazie – vyrábění skřítků z přírodnin.
Sportovní a pohybové hry s drobným náčiním – jako trpaslíci.
Závěr: prezentace prací z přírodnin (výstava v areálu školy)

Prosinec: ,,Kouzelné pohádky“ - pohádky zimní nebo vánoční
Komunikativní dovednosti – samostatné vyprávění pohádek nebo jejich dramatizace.
Vyrábění jednoduchých loutek.
Anketa o nejoblíbenější televizní pohádku.
Závěr: posezení s divadelním představením

Leden: ,,Detektivní příběhy“ - pohádky s detektivní zápletkou
Rozvíjení logického myšlení – luštění hádanek, rébusů a tajného písma.
Besedy o práci policistů a detektivů.
Poučení dětí o nebezpečích, která jim v dnešní době hrozí.
Závěr: zimní šipkovaná (hledání pokladu v zámeckém parku)

Únor: ,,České klasické pohádky“ - pohádky od českých autorů
Seznámení s českými autory pohádek a příběhů pro děti.
Kreslení oblíbených postav z našich pohádek.
Vyrábění kostýmů a masek.
Závěr: Královský ples (taneční odpoledne v maskách)

Březen: ,,Veršované pohádky“ - pohádky rýmované a zpívané
Rozvíjení citu pro rytmus a rým – rytmické hry a hra na dětské rytmické nástroje.
Ilustrace ke známým pohádkách nebo písničkám.
Vlastní tvorba – vymýšlení krátkých básniček.
Závěr: zveřejnění dětských literárních prací (básničky dětí)

Duben: ,,Pohádková zahrada“ - pohádky o přírodě
Seznamování s různými druhy rostlin a stromů.
Vyrábění pohádkových květin z tradičních i netradičních materiálů.
Pozorování klíčení a růstu semen a sazenic.
Závěr: založení vlastní zahrádky (setí nebo sázení rostlin)

Květen: ,,Kamarádi z Večerníčků“ - pohádky animované
Vytváření pohádkového pexesa – dvojice postaviček, které patří k sobě.
Nácvik písničky o Večerníčkovi s pohybovým doprovodem.
Hry a soutěže ve dvojicích a ve skupinách – vzájemná pomoc.
Závěr: výlety jednotlivých oddělení

Červen: ,,Pohádky o zvířátkách“ - bajky a příběhy o zvířátkách
Vysvětlení pojmu bajka a seznámení s nejznámějšími autory bajek.
Vlastnosti zvířat, které nám slouží pro ponaučení – jaké vlastnosti se kterému zvířeti připisují.
Malování oblíbených zvířat a domácích mazlíčků.
Závěr: veselá sportovní olympiáda (soutěže v netradičních disciplínách)

