Týdenní plán činností ŠD
9.4. – 13. 4. 2018

S Vašimi dětmi pracuje:

1.
2.
3.

odd. – „Bílí žraloci“ – Mgr. J. Šnévajsová, Bc. V. Pavlíčková – zázemí 1. třída
odd. – „Lišky“ - Renata Benčíková – bencikova.zsdeblin@gmail.com – zázemí družina
odd. – „Klubko“ - Mgr. Tereza Vítová – vitova.zsdeblin@gmail.com - zázemí 4.A
Telefonní číslo družina: 733/531 056 (12:30 – 16:30)
POZOR! Pokud jsme mimo zázemí, tak naproti vchodovým dveřím najdete udanou naši polohu.

1. Žraloci - I v druhém dubnovém týdnu bude hlavním tématem bezpečnost. Tentokrát se
podíváme na zoubek piktogramům. Kde se s nimi setkáváme a co znamenají. Každý si také
zkusí vymyslet a vytvořit svůj vlastní piktogram. I nadále se snažíme vymýšlet a dodržovat
pravidla družiny, aby nám všem bylo příjemně. Sluníčko už krásně hřeje a láká nás ven. Proto
se budeme snažit strávit co nejvíce času na venkovním hřišti (prosím, nezapomínejte i na
vhodnou obuv).

2. Lišky – V tomto týdnu bychom si chtěli vyrobit závěsného smailíka (dle nálady) na dveře
svého pokoje. Budeme pokračovat v pozorování přírody a přečteme si pohádku o ní. Protože
je již pěkné počasí, využijeme náš pobyt na školním hřišti k sportovním aktivitám.
3. Klubko – Jelikož bude krásně, budeme trávit co nejvíce času venku. Zahrajeme si fotbal,
školku s míčem, prozkoumáme kde jaké zákoutí a budeme se vyhřívat na sluníčku. Ve středu
se zabavíme v učebně IVT a mezitím zklidníme mysl u omalovánek a papírového tvoření.
VŠECHNA ODDĚLENÍ:
Odpočinková činnost: - povídání o zážitcích, prohlížení a četba časopisů a knih,
v odpočinkových zónách, hra divadla, poslech hudby, promítání pohádky, individuální
rozhovory, relaxace, pobyt v IVT učebně
Sportovně – rekreační činnost: - fotbal a lezení po horostěně, Just Dance, pobyt venku, hry na
hřišti, fotbal, školka s míčem
Zájmová činnost: - piktogramy, smajlíci, mandaly, vystřihovánky, spojovačky
Příprava na vyučování: - didaktické hry, hlavolamy, udržování pořádku v družině i třídách,
dodržování předem určených pravidel, kvízy a doplňovačky,

