ROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠD 2016/2017

Akce ŠD proběhnou v jednotlivých odděleních ŠD nebo společně. ( I. – Hana Vojtěchová, II. – Jarmila
Horáčková, III. – Bc. Kira Kubinová, IV. – Hana Vlková – tematicky zaměřeno: „Bratři indiáni“).

ZÁŘÍ

I. Poznáváme nejbližší okolí školy, dopravní situace – bezpečně do školy
Malí výtvarníci – galerie v přírodě
Pohybové hry všeho druhu, kolektivní hry – seznamujeme se
II. Neposedná zebra – bezpečně do školy
Podzim na chodníku – kreslíme křídami, doplňujeme přírodninami
III. Dopravní škola – kreslíme a malujeme dopravní prostředky
Poznáváme dopravní značky na ulici
Jízdní kolo – povídáme si o správné výbavě kola a o bezpečné jízdě na kole
IV. Indiánské léto – interaktivní hry pro rozvoj dobrých vztahů mezi dětmi
Indiánské dovednosti v přírodě, rituál v Tee-pee (oheň radosti,života,přátelství a lásky)
Indiánské měsíce a týdny

ŘÍJEN

I. Pravidla dobrých vztahů – hry pro rozvoj komunikace a spolupráce mezi dětmi
Sbíráme přírodniny, pozorujeme změny v přírodě, vytváříme z přírodnin
Halloween – výtvarné zpracování
II. Divadelníčci – vytváříme loutky a hrajeme divadlo
Halloweenský týden – výtvarné dílničky
III. Hrajeme si na malíře – zkoušíme různé techniky a malujeme portrét našeho kamaráda
Vyrábíme co nejoriginálnější draky
IV. Výtvarná dílna – vyrábíme „lapače snů“ a indiánský totem
Užíváme indiánské rituály k činnostem v ŠD
Jak žili indiáni (obydlí, doprava, manželství)

LISTOPAD I. Poraď si v každé situaci, kouzelná slovíčka
Modrobílý den – vítáme zimu
Výtvarná dílna – Mikuláš, čert
II. Čertí rej
Adventní vazba
III. Čteme si pohádky, vyprávíme vlastní pohádky, příběhy z našeho života
Besedujeme o knize, která se nám nejvíce líbí
Připravujeme se na slavení Adventu a Mikuláše
IV. Výtvarná dílna – lepíme zvířátka z listí
Pouštíme draky
Znamení zvěrokruhu
„Cesta mrtvých indiánů“ (Halloween, malování na obličej)

PROSINEC I. Výtvarná dílna – adventní čas, Vánoce
Společné vánoční zpívání
Vánoční posezení
II. Od adventu do Vánoc – výtvarné dílny
Společné zpívání u stromečku
III. Vánoční zpívání
Povídáme si, jak doma pomáháme, jak trávíme společný čas s rodiči
IV. Poznáváme všemi smysly
Výtvarná dílna – vánoční andílci
Vánoční zvyky – zpíváme koledy, pečeme cukroví, co si přeji k Vánocům
LEDEN

I. Sněhová galerie – vytváříme sochy ze sněhu
Hrajeme hry na sněhu
Rádi zpíváme – pěvecká soutěž Superstar
II. Sněhové sochy – vytváříme, modelujeme
Bystré hlavičky – týden úkolů, rébusů a tajenek
III. Zimní radovánky
Vyprávíme si o zimních sportech
IV. Stavíme ze sněhu – sněžní andělé, sněžné svíce, hry ve sněhu
Skupenství vody – pokusy
Morseova abeceda – seznámení a užívání, luštíme, hádáme

ÚNOR

I. Obrazy ve sněhu – kreslíme do sněhu
Ve zdravém těle zdravý duch – hry a vyprávění o zdravém životním stylu
II. Šikovné ručičky – pracujeme se dřevem v dílnách
III. Zpátky do minulosti – povídáme si o Masopustu, o tom, jak se žilo dřív
IV. Výtvarná dílna – batikujeme – indiánská trička, vyrábíme indiánské čelenky
Postřehové hry – „Stopař“, „Indiánské HUTU“
Tajné písmo indiánů

BŘEZEN

I. Velikonoce, jaro – výtvarná dílna
Týden s pohádkou – čteme, dramatizujeme, kreslíme, hádáme pohádky
Probouzení jara – pozorujeme změny v přírodě, vyprávíme si
II. Vítáme jaro – vynášíme Morenu
Jarní koláže – mícháme barvy, pracujeme s přírodninami
III. Jarní příroda – modelujeme ptačí hnízda
Vyrábíme šperky z přírodnin
IV. Velikonoce – výtvarná dílna, netradiční velikonoční vajíčko
Příroda se probouzí, sejeme obilí
Indiáni a psi

DUBEN

I. Den Země – soutěžíme a vyprávíme si o přírodě, životním prostředí
Důležitost třídění odpadu
Čím budu – hry a povídání o povoláních rodičů, čím chci být já
II. Velikonoční dílny – sejeme obilí, barvíme vajíčka
Týden s knihou
III. Týden zdraví – soutěžíme v kvízu „Jak znám své tělo“
Učíme se ošetřit drobná zranění
IV. Indiánské pírko zdatnosti – střelba lukem, uzlování
Pálení čarodějnic – indiánský oheň
Jak si udržovat pevné zdraví – indiánské legendy o bylinách

KVĚTEN

I. Máme rádi zvířata – domácí zvířata a péče o ně, kreslíme je
Výtvarná dílna – vyrábíme pro maminky ke Dni matek
Vyprávíme si o rodině, jak doma pomáháme
Pořádáme turnaj v kuželkách
II. Kuličkiáda
Netradiční olympiáda
III. Jak znám své město – vytváříme plán města, hledáme podle něho určitá místa
Šikovné ruce – vyrábíme ke Dni matek
IV. Výtvarná dílna ke Dni matek
Stopovaná – hledáme indiánský poklad
Indiánské piktogramy – sami si vytváříme, jak se chováme ke svým kamarádům

ČERVEN

I. Zábavné odpoledne ke Dni dětí
Orientační hra s obrázky
Sportovní hry – míčová školka, guma, obruče, švihadla
II. Den dětí – soutěžíme, hrajeme si
III. Slavíme Den dětí – hrajeme hry a soutěžíme
Poznáváme předměty pouze hmatem a čichem
IV. Soutěže a hry ke Dni dětí
Jak si hráli naši tatínkové a maminky – skáčeme gumu, panáka, švihadlo
Symbol růží, druhy růží a využití růží
Kuličkiáda

