Plán práce ŠD ve školním roce 2018/2019
podle vzdělávacího programu ŠD – ZŠ Mnichovická 62
„Hrajeme si s úsměvem“
Průběžně:
Poučení o bezpečnosti, chování a hygieně ve ŠD, ve škole, venku, v jídelně – začátek školního roku a
dle potřeby během školního roku
Seznámení s vnitřním řádem ŠD a školy – začátek školního roku
Spolupráce s třídními učitelkami účastníků ŠD a rodiči
Rodiče účastníků budou informováni o připravených akcích písemně, popř. elektronicky na stránkách
školy podle vyhlášky č. 48 o základním vzdělávání
Kultura stolování a estetika prostředí – celoročně
Ve zdravém těle zdravý duch – celoroční projekt ŠVP
Čtení nás baví – celoroční projekt ŠVP
My jsme kamarádi – celoroční projekt ŠVP
Poznáváme své město – celoroční projekt ŠVP
Přírodovědné vnímání ročních období - celoročně
Spolupráce s Domem dětí a mládeže, Městskou knihovnou v Kolíně, s kolínským kinem, atd.
Spolupráce se školní družinou ze ZŠ Kolín VI., Ovčárecká
Další kulturní a sportovní akce, besedy, exkurze, výlety – dle nabídky a možností
Účast na výtvarných a tvořivých soutěží dle nabídek
Září
měsíc „Babího léta“
-

Režim školní družiny, hygienické návyky, stolování, bezpečnost při cestě do školní jídelny
Projekt ŠVP ŠD – My jsme kamarádi - pravidla chování účastníků ve skupinách
Projekt ŠVP ŠD – Poznáváme školu, okolí školy a své město
Hýbeme tělem po prázdninách - sportovní aktivity účastníků
Prožitky prázdnin a „Babí léto“
Otvírání podzimu – 23. 9.
Příprava na výstavku ŠD a oslavu ke Dni zvířat
Státní svátek: Den české státnosti – 28.9.

Říjen
zvířátkový měsíc

-

Oslava zvířátek (4. 10.) a VI. venkovní výstava ke Dni zvířat pro veřejnost
Kouzelná podzimní příroda a Den stromu (20. 10.)
Projekt ŠVP ŠD - Ve zdravém těle zdravý duch
Státní svátek: Den vzniku samostatného československého státu - 28. 10. 1918
Spolupráce s Domem dětí a mládeže v Kolíně a s kolínským kinem

Listopad
měsíc podzimní oslavy

-

Oslava podzimu
Barevné podzimní listí
Projekt ŠVP ŠD – Vánoční jarmark - příprava
Péče o zdraví a důležitá telefonní čísla
Jak to jde, sportujeme venku
Státní svátek: Den boje za svobodu a demokracii – 17. 11. 1989

Prosinec
adventní měsíc

-

Rej čertů, andělů a Mikulášů
Kouzlení vánoční atmosféry
Den otevřených dveří a Vánoční jarmark
Návštěva kostela sv. Víta u naší školy
Otvírání zimy – 21. 12.
Výroba drobných dárků a přání k Vánocům
Chceme mít silné a zdravé tělo - hry a soutěže v místnostech, tělocvičně i zahradě školy

Leden
sněhulákový měsíc

-

K + M + B – průvod Tří králů v prostorách školy
Protahujeme tělo i v zimě a dle počasí hry na sněhu a ledu
Vycházky do zimní přírody
Projekt ŠVP ŠD – Poznáváme své město
Příprava na stolní soutěž – Člověče, nezlob se!

Únor
mrazivý měsíc

-

Slavnost Valentýna – 14. 2.
Projekt ŠVP ŠD – Karneval školní družiny
Celodružinová stolní soutěž: Člověče, nezlob se!
Nadšení v tělocvičně a zimní sporty

Březen
sluníčkový měsíc

- Měsíc knihy: Projekt ŠVP ŠD – Čtení nás baví
- Loučení se zimou a jarní probuzení – aby tělo nebolelo: vycházky, pohybové aktivity
- Den vody 22. 3.
- První jarní den 20. 3.

Duben
měsíc oslavy Země

-

Zvyky a obyčeje v jarním období – Velikonoce
Vyrábíme drobné dárky pro předškoláky k zápisu, výzdoba školy pro zápis do prvního ročníku
Utužujeme tělo atletikou
Měsíc bezpečnosti – prevence úrazů, první pomoc, bezpečnost na silnici
Den Země – účast účastníků ŠD v projektu školy
Rej čarodějnic ve ŠD
Květen
kytičkový měsíc

-

1. 5. a 8. květen – významné dny
Kvetoucí příroda všude kolem nás
Den hasičů – 4. 5.
Moje zlatá maminko - Den matek
Mezinárodní den rodiny 15. 5.
Hry na hřišti – soutěže mezi odděleními ŠD

Červen
rozesmátý měsíc

-

Oslava Mezinárodního dne dětí – Pyžamová party
Švihadlový princ, princezna
Ozdravné výlety – spolupráce vychovatelek ŠD s třídními učitelkami
Kmochův Kolín
Otvíráme léto – 21. 6.
Rozhovory s účastníky o tom, jak si představují své prázdniny
Poučení účastníků o bezpečnosti a chování o prázdninách
Zakončení školního roku - Námořnické odpoledne
Vypracovala: Dáša Dusová
vychovatelka ŠD

