Projekt ve školní družině: Roční období 2016/2017

PODZIM:
Září: město Hartmanice poznáváme přírodu (zvířata)
Vzájemné poznávání se v oddělení ŠD, vytváření dobrých vztahů. Ohleduplnost
dětí 1.-5. tříd, vzájemná spolupráce, demokratická atmosféra v ŠD, zapojení dětí
do přípravy programu v ŠD,
obec ve které žijeme- poznávání blízkého okolí a města, sledování akcí v obci,
pohybové a tělovýchovné aktivity,
přírodovědné vycházky, práce s přírodninami
poznáváme zvířata- různé formy (Vv, Pv, Encyklopedie, PC)
Říjen: podzim poznáváme přírodu ekologická výchova
Podzimní vycházky po okolí-les, pole, vodní zdroje, pozorování přírody,
Zajímavosti-propojení s knihou, údaji na internetu,
sportovní aktivity na hřišti,
využití přírodnin při výtvarných a pracovních činnostech
Listopad: co nás zajímá-rozšiřování vědomostí, dovedností
Náš svět-rozšiřování vědomostí (encyklopedie, knihy, tisk, PC)
podzimní změny v přírodě, význam ochrany přírody, třídění odpadu, apod.
podpora aktivity u dětí v různých oblastech (tanec, zpěv, Vv, Pv, Tv)

ZIMA:
Prosinec: Vánoce
významné dny- vánoce, tradice a zvyky, výtvarné a pracovní zpracování
vánočních námětů, koledy, básně, dárky pro rodiče a místní penzion,
příroda-vycházky s pozorováním změn, výtvarné znázornění, záznam
do kroniky ŠD, zimní sporty, tělocvična, ochrana zdraví při sportu
Leden: zimní sporty
Osobnostní rozvoj a morální rozvoj dětí-schopnost efektivního učení, hry
s vyššími nároky na rozhodování, vědomostní soutěže
zimní sporty (běžky, boby), Zimní olympiáda
Únor: rozvoj nadání dětí
Rozvoj uměleckého projevu dětí (zpěv, tanec, vkus při oblékání, poezie)
příroda-rozšiřování vědomostí (knihy, vycházky)
zimní sporty, ochrana zdraví při zimních sportech

JARO:
Březen: jaro v přírodě
příroda-zapěstování rostlin v družině
měsíc knihy, návštěva místní a školní knihovny, podpora zájmu o četbu
vycházky s pozorováním přírody, společný herbář
sportovní hry, příprava na soutěž ve vybíjené, přehazované
Duben: Velikonoce, dopravní výchova, ekologická výchova
Velikonoce-tradice a zvyky, velikonoce ve Vv a Pv, dárky,
ekologická výchova v terénu, význam ochrany životního prostředí,
třídění odpadu
dopravní výchova-základní pravidla pro chodce, cyklisty
Květen: příroda, sport
jarní turistika s poznáváním okolních míst (mapování místa, kde žijeme)
sport-atletika, sportovní hry, soutěže,
zapojení dětí do přípravy programu ŠD
přírodovědné vycházky (rozšiřování vědomostí, ochrana přírody)

LÉTO:
Červen: atletika, sport, povolání
atletika- zvyšování fyzické zdatnosti, zlepšování výkonů- olympiáda
příroda- poznávací vycházky, změny v přírodě- roční období
tématická hra školní družiny (hra na povolání)
zhodnocení práce, aktivity, chování žáků ve ŠD

