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Celoroční plán ŠD 
 

Plán je sestaven z oblíbených individuálních i společných aktivit v jednotlivých ročních obdobích             

a měsících a je možné uskutečňovat úpravy a změny podle aktuálních podmínek, potřeb dětí a               

počasí. Celým rokem nás bude provádět skřítek bez jména (vymyslíme s dětmi) a budeme se s                

ním věnovat ekologii. 

  

Podzim 
Rekreační a odpočinková činnost – stolní a pohybové hry ve třídě, karetní hry, hračky,              

stavebnice, četba dětských knih a časopisů, zábavné kreslení a omalovánky, činnost dle            

individuálního přání dětí, vycházky do přírody, poslech hudby a písniček z CD, animované             

pohádky, zábavná povídání … 

Společenskovědní zájmová činnost – režim školy a školní družiny, besedy o vztazích mezi             

dětmi, jak se chová správný kamarád, poučení o dodržování kázně a bezpečnosti při             

jednotlivých činnostech, používání kouzelných slovíček, chování v jídelně, ve třídě, na veřejnosti            

…, dramatizace různých námětů a situací … 

Přírodovědná zájmová činnost - rozhovory o přírodě, proměny přírody – pozorování, ochrana            

přírody, neničíme přírodu, čistota kolem nás – les, park, chodník, hřiště …, podzim v přírodě,               

poznávání stromů, listů, odkvétajících rostlin, znalost ovoce a zeleniny, příprava přírody k            

zimnímu spánku, práce s knihami o přírodě, zahradě… 

Sportovní zájmová činnost – plnění hygienických požadavků, bezpečnost, návyky ukládání          

oblečení, tělovýchovné činnosti a soutěže v herně i tělocvičně, pohybové hry v přírodě, míčové              

hry, nácvik správného házení a chytání míče, honičky a běhy k metě, cvičení a hry se švihadly,                 

stolní tenis ve třídě, k tomu určené,… 

Výtvarná zájmová činnost - tematické kreslení- prázdniny, podzimní témata, naše rodina,           

výtvarné zpracování podzimních radovánek – pouštění draků v přírodě, barvy podzimu –            

zapouštění barev, otisky listů – voskovky, temperky, práce s přírodními materiály, ... 

Pracovní z.č. - konstruktivní hry, stavebnice, skládanky a mozaiky, výroba papírových draků,            

koláže ze sušených listů a plodů, sběr a navlékání plodů, korálků, ovoce z papíru- hruška a                

jablko s červíkem, výrobky podle šablon, listy podle vlastní fantazie – obrázek v rámečku,              

skládanky z papíru, … 

Hudební zájmová činnost – hra na tělo, nácvik nových písní, písně na přání dětí, tanečky,               

kolové a taneční hry, procvičování rytmu, zábavné hry s písněmi, taneční kroužek, ... 
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Příprava na vyučování – návyk udržovat si pořádek ve vlastních věcech – pouzdro, aktovka,              

sešity, práce s dětskou knihou a časopisem, četba na pokračování, procvičování počtů,            

obrázková matematika, opakování a procvičování poznatků formou pohádek – jazykolamy,          

kvízy, hádanky, křížovky, doplňovačky, soutěže, tematické vycházky do přírody, besedy o           

ekologii, dopravní výchova, jak doprava ovlivňuje životní prostředí, co nám přináší zahrada,            

neplýtváme potravinami,… 

  

 

Zima 
Rekreační a odpočinková činnost – stolní a pohybové hry ve třídě, karetní hry, hračky,              

stavebnice, četba dětských knih a časopisů, zábavné kreslení a omalovánky, činnost dle            

individuálního přání dětí, vycházky do přírody, poslech hudby a písniček z CD, animované             

pohádky, zábavná povídání …  

Společenskovědní zájmová činnost – besedy k různým tématům, příběhy a povídání na dané             

téma, správné chování k rodičům, dospělým a kamarádům, pomoc v domácnosti, povídání o             

zimě a Vánocích, obdarovávání, udělat někomu radost, vánoční zvyky a tradice, zimní příroda,             

bezpečnost při zimních sportech, oblékání podle počasí, krmení ptáčků, zvířátka v zimě, … 

Přírodovědná zájmová činnost – stopy ve sněhu, pozorování ptáků, krmení zvěře, krásy zimní             

krajiny, sněhová peřina, rostliny pod sněhem, nebezpečí tajícího sněhu a padajících           

rampouchů, soutěže s přírodovědnou tematikou, proměny počasí, zimní spáči, ovlivňování          

životní prostředí jedincem a lidmi celkově, co nám přináší příroda, třídění odpadů… 

Sportovní zájmová činnost – otužování dětí při pohybu v zimní krajině, sáňkování, bobování,             

jízdy na lopatách, hry na sněhu, vyšlapávání obrazu ve sněhu, hod sněhovou koulí na cíl,               

pohybové hry a soutěže v tělocvičně, překážková dráha s využitím nářadí v tělocvičně, cvičení              

při hudbě, posilovací cviky, kolektivní hry (vybíjená, florbal, fotbal), … 

Výtvarná zájmová činnost – námět zima, tematické kreslení – Vánoce u nás doma, oblíbený              

dárek, zimní krajina, sněhuláci – různé techniky, zimní výzdoba chodeb a třídy, vánoční             

přáníčka, oblíbené výtvarné techniky dětí, využití CD při výtvarné činnosti, … 

Pracovní zájmová činnost – vyrábění vánočních ozdob, zhotovování drobných dárků,          

vystřihování sněhových vloček, papírové postavičky - , andělíčci, čertíci a Mikuláši, vytrhávání z             

bílého papíru- zimní krajina, prostřihované obrázky na okno, využití potravin při výrobě,            

kolektivní práce – kontejner a co do něj patří,… 
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Hudební zájmová činnost – opakování známých koled a vánočních písniček, písně se zimní             

tematikou, nové tanečky v tanečním kroužku, hudební hádanky a soutěže, tanec podle hudby,             

poslech dětských písní… 

Příprava na vyučování – důležitost třídění odpadu, co kam patří, jak se mění životní prostředí,               

následky lidského působení na přírodu, přínos přírody pro člověka, ... 

 

  

Jaro 
Rekreační a odpočinková činnost – stolní a pohybové hry ve třídě, karetní hry, hračky,              

stavebnice, četba dětských knih a časopisů, zábavné kreslení a omalovánky, činnost dle            

individuálního přání dětí, vycházky do přírody, poslech hudby a písniček z CD, animované             

pohádky, zábavná povídání …  

Společenskovědní zájmová činnost – Velikonoce – svátky jara, velikonoční zvyky a tradice,            

svátek žen a maminek, vztah k rodičům, úcta ke stáří, tolerance k handicapovaným lidem,              

beseda ve speciální škole, první pomoc, … 

Přírodovědná zájmová činnost – ochrana všech živočichů, koloběh vody v přírodě, přírodní            

katastrofy, pozdravy jarní přírody, jarní úklid, barvy jara, jarní květiny, život v trávě, ochrana              

přírody, pomáháme přírodě, potraviny a zdraví, … 

Sportovní z.č. – pobyt na čerstvém vzduchu, míčové hry, hry se švihadly a lanem, panáci,               

honičky, hod na cíl, koloběžka, kolo, soutěže družstev, překonávání přírodních překážek,           

posilování, pohybové hry, beseda o pravidlech ve sportu a hře fair play, činnosti v tělocvičně, … 

Výtvarná zájmová činnost – tematické kreslení – jaro, Velikonoce, mláďata, velikonoční           

motivy, jarní květiny, sluníčka, ptáci, kvetoucí stromy, využívání různých výtvarných technik,           

kolektivní práce – koloběh vody, jarní příroda, … 

Pracovní zájmová činnost – skládanky – lodičky, parníky, čepice, květinky, velikonoční           

dekorativní výzdoba – zajíc, slepice, vejce, kraslice, velikonoční přáníčka, jarní výzdoba školní            

družiny, drobné opravy her a hraček, využití použitých obalů z domácnosti, … 

Hudební zájmová činnost – aerobní cvičení, druhy chůze, tanečky a taneční hry, písně s jarní               

tematikou a písně o mláďatech, rozvíjení hudebně-pohybové výchovy…taneční kroužek. 

Příprava na vyučování – formou besedy a za využití pracovních listů si vysvětlíme koloběh              

vody, přínos vody pro člověka a následky při jejím nedostatku, potraviny a vliv na naše zdraví,                

energie a její využívání, ... 
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Léto 
Rekreační a odpočinková činnost – stolní a pohybové hry ve třídě, karetní hry, hračky,              

stavebnice, četba dětských knih a časopisů, zábavné kreslení a omalovánky, činnost dle            

individuálního přání dětí, vycházky do přírody, poslech hudby a písniček z CD, animované             

pohádky, zábavná povídání …  

Společenskovědní zájmová činnost – mám sourozence, plánujeme prázdninovou činnost,         

letní tábory, nebezpečí při hrách a letních sportech, bezpečnost v silničním provozu, první             

pomoc, neničíme přírodu, důležitá telefoní čísla, ovzduší a jeho důležitost, … 

Přírodovědná zájmová činnost – ochrana životního prostředí, poznávání živé a neživé           

přírody, hádanky, kvízy, soutěže o přírodě, orientace v přírodě, přírodní bohatství, druhy energií             

a její spotřeba,… 

Sportovní zájmová činnost – vycházky do přírody a parku, soutěže v rychlosti a obratnosti,              

míčové hry, lano, švihadla, jízda na kole a koloběžce, soutěže družstev, pohybové hry, cvičení              

ve dvojicích, využití netradičních pomůcek při sportu – papír, krabice, PET láhev, ... 

Výtvarná zájmová činnost – zkoušíme nové výtvarné techniky, tematické kreslení – léto, letní             

sporty, dětské zábavy …, ilustrace k pohádkám, koláže, míchání barev, kreslení prsty, zábavné             

kreslení, ze života hmyzu, … 

Pracovní zájmová činnost – výrobky z odpad. materiálu, konstruktivní hry a stavebnice –             

město, pohádková země …, výrobky z přírodnin, herbář rostlin – sběr a lisování květin, obrázky               

v rámečku, … 

Hudební zájmová činnost – cvičení a tanec při hudbě, nácvik tanečních kroků, poslech             

dětských písní, ... 

Příprava na vyučování – beseda o ovzduší a jeho znečišťování, jeho přínos, ... 

 


