Školní družina při ZŠ a MŠ Olomučany, příspěvková organizace
Celoroční družinová hra 2022/2023
INDIÁNI NA CESTĚ KOLEM SVĚTA

Hlavní cíl: seznámit děti se způsobem života jiných kultur, prohlubovat poznání
jejich vlastní identity, rozvíjet smysl pro vnímání okolního světa a spolupráci,
rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, utváření pocitu sounáležitosti se
světem, přírodou a lidmi. Vytvářet kladný vztah k přírodě, zlepšovat fyzickou
kondici, udržovat přátelskou atmosféru. Hra je zaměřena na rozvoj a podporu
multikulturní výchovy a vzdělávání dětí ve školní družině.

ZÁŘÍ, ŘÍJEN
Střední a Jižní Amerika (Mexiko, Brazílie) – získej amulet













seznámení dětí s projektem a pravidly
výroba cestovatelské knihy s fóliemi, pracovními listy
seznámení se zvyky, hry na dané téma
zápisky z cesty, pracovní listy
výtvarná a pracovní činnost zaměřená na indiánský život
lov bizona, hostina, malba na bizoní kůži
indiánské zápolení – soutěže
indiánská stezka s úkoly a pokladem
jména, znaky, kresby, hudební nástroje – cesta do Mexika
nearika – malování vlnou
barvy podzimu – indiánské tvoření
Peru – švindlová hra El Reloj

 Paraguayi – hra Pavouk a moucha
LISTOPAD:
ČESKÁ REPUBLIKA – získej vlajku










cestování po České republice, kde jsem byl, co viděl
projekt „Celé Česko čte dětem“ – olomučanské pověsti
rozvíjení dovedností v ICT v počítačové učebně – mapy, cestujeme městy
příroda kolem nás – vycházky, hry, soutěže, frotáž
práce se dřevem – kreslení
kouzlo pro léčivou vodu – „Vodo milá, chladivá, zdraví v tobě spočívá“
16 skvostů – české památky Unesco
hry našich babiček, prababiček

PROSINEC, LEDEN:
Severní Amerika (Kanada, USA, Aljaška) – získej papouška








seznámení s kontinentem (zvířata, hory, lesy, chráněné oblasti)
zastávka na Aljašce – ledovec (jeho výroba za pomoci vody a soli)
seznámení se s nejznámějšími zvyky
výtvarná a pracovní činnost zaměřená na Severní Ameriku
hry a zábavy na dané téma
indiánské cestování v ICT
krabí stezka

ÚNOR, BŘEZEN:
Evropa – získej vlajky








nejvýznamnější stavby Evropy
oceány a moře
tundra, tajga, les, hory, řeky – typická zvířena
sopky, nejdelší řeky, nejvyšší hory, největší jezera
výtvarná a pracovní činnost zaměřená na Evropu
Francie – švindlová hra „Šel medvídek do školky“
Itálie – hra Pejsek a zajíčci

DUBEN:
Austrálie – získej svého klokana






australská škola – zajímavosti
velký bariérový útes (hra s barvou)
země klokanů a velbloudů (asambláž)
nejjedovatější hadi, pavouci, nebezpeční žraloci – četba, ukázky
nejoblíbenější dezert – lamington (práce v kuchyňce)

KVĚTEN, ČERVEN:
Afrika – získej skarabeuse z nejteplejšího světadílu








cesta do Egypta – beseda (fotografie, předměty)
safari, zvířata, deštné pralesy, Sahara
řeky Nil, Niger, Zambezi, Congo – chyť si svého krokodýla
výtvarná a pracovní činnost zaměřená na seznámení s Afrikou
africké masky a korálky
hry na dané téma
Nigerie – hra Bia kaanyi gba óso

Asie – získej svého plyšáka









cesta do Indie, UNICEF
seznámení se zvyky
rozmanitost zvířecího světa
Dubaj – beseda, ukázky, zajímavosti
tradiční hry a říkadla
výtvarné a pracovní činnosti
Vietnam – hra Kočka a myš
Thajsko – hra Kohoutí zápasy

Indiáni na cestě kolem světa – ukončení hry, prohlídka cestovatelské knihy, co
se nám líbilo, co nelíbilo, kam bychom se chtěli podívat, co zažít…

ZÁŘÍ:





seznámení s řádem školní družiny
s Indiány za poznáním (název kmene, indiánská jména, portrét)
bramboriáda – bramborový den
první pomoc – přenos raněného, obvazování, dezinfekce, přivolání
pomoci, důležitá tel. čísla
 legenda o hradním strašidle – bojovka s příběhem
 soutěž „Jižní Morava čte“, téma „Co vypráví voda“
 čarodějův bublající lektvar – vytváříme efekt vody různými technikami
ŘÍJEN:
 Mezinárodní den zvířat 4. 10. – výtvarná soutěž, práva zvířat, naši domácí
mazlíčci, útulky, zvěrolékař, zatoulaní psi (nebezpečí!)
 lesní mandaly – skládání, aranžování, sběr přírodnin – sušení, lisování,
pozorování změn v přírodě
 drakiáda
 den stromů 21.10.
 jablkobraní (hraní)
 halloweenské vyrábění na výzdobu tělocvičny – strašidla, pavouci,
duchové…
LISTOPAD:
 halloweenský karneval ve školní tělocvičně – hry, soutěže, tanec
 paralympiáda – hendikepovaní sportovci, soutěže, poznej nelehký život
lidí s postižením
 uspávání broučků na stráni nad „Bahňákem“ – zpěv, básničky, hry
 zamykáme les – výprava do lesa, hry v terénu

 ponožkový den
PROSINEC:
 čertí rej v tělocvičně se sladkou nadílkou
 zvyky a tradice, advent, vánoční svátky – povídání, seznámení
 vánoční zvyky a tradice – pouštíme lodičky, házíme střevícem, zdobíme
stromeček…
 pečení a zdobení medových perníčků
 Ježíšek ve školní družině, nadílka

LEDEN:





zimní radovánky – sportovní pohybové aktivity na sněhu, ledu
tříkrálová sbírka – význam, výtvarné a pracovní tvoření
ptačí strom hojnosti – zdobíme dobrotami pro ptáčky
vycházky do okolí – stopy zvěře, naše stopy, otisky – vytváření obrazců

ÚNOR:





zvyky a tradice – masopustní obyčeje
karneval – „Masky kam se podíváš“, sportovní soutěže, taneční rej
hry na sněhu, stavby ze sněhu – „Sněžný sochař“
naše tělo, zdraví, otužování, hygiena, zdravý životní styl, bacily, péče o
zevnějšek

BŘEZEN:








s knížkami jsme kamarádi, měsíc knihoven, návštěva knihovny
příroda se probouzí, symboly jara, lidové zvyky, tradice, pranostiky
probouzení broučků ze zimního spánku
vynášení Smrtky, vítání jara
Mezinárodní den lesů 21.3. - památné stromy ČR - internet
Světový den vody 22.3. - po stopách vody - čistíme studánku, voda a život
Den učitelů 28. 3.

DUBEN:






Mezinárodní den dětské knihy 2.4.
Den Země 22. 4. - úklid v okolí školy, výsadba stromku, květin
Recyklace, upcyklace, downcyklace, neprodukovat odpad, vše zužitkovat!
Velikonoce, velikonoční dekorace, malování vajíček
pálení čarodějnic, historie čarodějnictví, příběhy, oheň na Bahňáku –
opékání špekáčků, hry

KVĚTEN:





Den matek 9. 5. – výroba dárečku, přáníčka, povídání o rodině
nácvik vystoupení na školní akademii
sportovec jara – závody
štafetové soutěže, kolektivní sporty

ČERVEN:







Mezinárodní den dětí 1. 6. – soutěže, malování na chodník
Měsíc myslivosti – beseda
trénink na vybíjenou, fotbal a atletiku (Ráječko, Rudice)
Den otců 20. 6. – přáníčko
školní akademie pro rodiče
závěrečné odpoledne na Bahňáku, rozloučení se školní družinou –
opékání špekáčků, hry a soutěže
 poučení o bezpečnosti a chování během letních prázdnin
 nebezpečné nástrahy – co je dobrodružství a co je risk
Průběžně:





vycházky a výlety do okolí
každodenní pobyt venku
nové hry a zábavy
příprava na vyučování, opakování a procvičování učiva formou her a
soutěží
 výtvarná, hudební, pracovní a estetická činnost
 rozvíjení ohleduplnosti k okolí – lidé, kultura, příroda
 zásady ochrany zdraví








výtvarné a literární soutěže
námětové a konstruktivní hry, stavebnice, deskové a didaktické hry
PC zábavnou formou
četba na pokračování, práce s časopisy a knihami
soutěže
tělovýchovné chvilky, dechová cvičení, míčové a pohybové hry na hřišti,
dvorku a v tělocvičně, hry s nářadím a náčiním
 činnosti dle volby dětí
Platné od 1. 9. 2022
Vypracovala Ivana Čechová, vychovatelka ŠD

