Týdenní plán činností ŠD
4.6. – 8. 6. 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 - Do červnového týdne vplujeme s našimi zážitky a příběhy z Mezinárodního dne
dětí. Jak a kde jsme ho oslavili, co jsme dostali a jestli jsme i my nějakého dětského kamaráda
něčím potěšili. Budeme si povídat, budeme si hrát a užívat si krásné skoro letní dny.
2. Lišky – Budeme se snažit dát dohromady sportovní odpoledne pro celou družinu, které by
se konalo ve středu odpoledne na hřišti, snad nezradí počasí. U soutěžních disciplínách by
byl vždy jeden člen sporťáku, který by dětem objasnil, co se po nich požaduje a udělil by jim
na lísteček body dle obratnosti, či výkonu. Do konce týdne se vyhodnotí tři nejlepší sportovci
a odmění medailí a diplomem. Jinak se budeme víc pohybovat na školním dvoře a venku hrát
hry.
3. Klubko – Spontánní činnosti, sportovní a deskové hry dle individuální potřeby dětí. Pobyt
venku – fotbal, hry u stromů, prolézačky a houpačky na hřišti.
VŠECHNA ODDĚLENÍ:
Odpočinková činnost: - ekologické zážitky, 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: - sportovní odpoledne, fotbal a lezení po horostěně, Just Dance,
pobyt venku, hry na hřišti, fotbal, školka s míčem
Zájmová činnost: - vyrábění ze zipů , mandaly, vystřihovánky, spojovačky
Příprava na vyučování: - didaktické hry, hlavolamy, udržování pořádku v družině i třídách,
dodržování předem určených pravidel, kvízy a doplňovačky,

