
Plán ŠD 1. oddělení na měsíc leden 2021 

 
Ranní družina: 

 

 Scházení dětí do ŠD, rozhovory s kamarády, volný výběr her, prohlížení knih a časopisů, volné kreslení 
 

Odpočinkové činnosti: 
 

 Opakování řádu ŠD,  pravidly družiny, poučení o bezpečnosti 

 Základní pravidla chování a společenské pravidla (BOZ a PO) – ve třídách, v jídelně, na chodbách, 
v šatnách, ve sportovní hale, při pobytu venku – hřiště, vycházky, na WC; zdravení, oslovení, omluvy, 

poděkování,…. 

 Společenské, stolní a didaktické hry – šachy, člověče nezlob se, 19 her v 1, obchod Kvído, Krokodýl, 

Uno karty, Paní Pavouková, Korálky, Panenka Steffi, Garáž, Rozhýbej svůj jazýček, domino, aj.) 

 Volný výběr konstruktivních her – kostky, lego, stavebnice, apod. a volný výběr společenských her 

 Pracovní sešit Hravá školní družina (TAKTIK): ZIMA: „Ledové království, Masopustní veselice“; 
Pracovní listy pro správné holky a kluky: „DUHOVKA DOBRÉHO CHOVÁNÍ – „Úrazy“ 

      -    Seznámení s lednovým časopisem Mateřídouška – zvíře měsíce: Liška; hlavní téma: Hry, 
které pobláznily internet; „Hádej, co je TO?“; Cesta kolem světa: Finsko – první zastávka; Zvěřinec: 

Duchové noci; Povolání: „Hrdinové hor“; srandičky, vtipy, hádanky, najdi rozdíly, osmisměrky, 

luštění: Den se záchranáři, Zimní sedmiboj – sněhové hry. 

 Volný výběr her /K1,2,3,4,5,6/ 
 

Zájmové činnosti: 
 

Kom. kruh: Rozhovor s dětmi na téma: Co jsme dělali o vánočních prázdninách; Měsíc leden – 
počasí, pranostiky, pověry, jaké je počasí; Tři Králové; „Povídání s dětmi, jak jsme prožili Vánoce, 

Silvestr a Nový Rok; rozhovor s dětmi na téma: Nejkrásnější dárek, který jsem si přál/a“; Diskuse 

s dětmi: „Konec 1. pololetí – jaké budeme mít známky“   /K 2, 4, 5, 6/ 
             Výtvarné a pracovní aktivity:  Sněhulák z barevného papíru; Sněžení z mraku (bílá 

tempera, vata, šňůrky, barevný papír); Ptáčci v zimním křoví; Sovičky z šišek, vlny a plstěných látek 
            Pracovní listy: - „ Sněhuláci (omalovánková skládačka); Spojovačka (cestička myšky k sýru); 

Dokreslování druhé poloviny obrázků ( strom, pastelka); Obtahování a dokreslování kliček   /K 1, 2, 3, 4/ 
            Literární:  Četba na pokračování z knihy: Ovečka Kudrlinka – Eva Bešťáková 

                       Poslech pohádek z CD přehrávače – volný výběr 
                        Povídka: Gundandéla oslavy (časopis Mateřídouška)         K/2,3,4/ 

Hudební aktivity:  Poslech zimních písniček, písně z rádia    /K1,2/ 

    
Rekreační činnosti: 

 

 Zimní dovádění na školním umělém hřišti a rekreační aktivity ve sportovní hale – bobování, sáňkování, 
bruslení, koulování, stavby sněhuláků a íglů; míčové hry, fotbal, houpání na kruzích, skoky 

na trampolíně, aj.  

 Procházky místní zimní krajinou   K/1,2,3,4/ 

 


