
Celoroční plán školní družiny 2021/2022 
 

 Souznění s přírodou 

 

Září – měsíc slunečnic 
Seznámení s novým kolektivem, s budovou ŠD a jídelnou 
Poučení o bezpečnosti, úrazech, řádu ŠD 
Přírodovědné vycházky do okolí ŠD 
Tvořivé hry – znázornění správného společenského chování, pravidla ŠD 
Péče a estetika v prostředí ŠD 
 

Říjen – měsíc bramborový 
Využití podzimních přírodnin 
Správné stolování, hygiena, jídelníček 
Dramatizace pohádek, poslech písní a říkadel 
Hry a pohyb ve volném terénu – dětské hřiště, sportovní hřiště 
 

Listopad – měsíc padajícího listí 
Pozorování podzimu – zvířata, rostliny, počasí 
Kouzlení s kombinovanou technikou – výtvarná práce 
Soutěžení v neobvyklých hrách, ve štafetových disciplínách 
Příprava na vánoční besídku – výběr pohádky, písní, koled 
Modelování a malování na náměty podzimu 
 

Prosinec – měsíc vánočních dní 
Otvírání adventního kalendáře a plnění úkolů 
Příprava na vánoční besídku – kulisy, masky, dárky, výzdoba 
Sněhové dovádění – venkovní pobyty, soutěže 
Zdobení stromečku, perníčků při poslechu koled 
Sledování změn v přírodě – zvířata, rostliny, počasí 
 

Leden – měsíc sněhových vloček 
Správné chování v přírodě – vycházka, sypeme zrní ptáčkům 
Závodivé hry v tělocvičně, cvičení s nářadím 
Spolupráce s MŠ – návštěva ŠD 
Význam hudby, zpěvu – poslech, zpěv, nástroje 
Zimní sporty - nebezpečí při jejich provozu 
 
 
 



Únor – masopustní měsíc 
Karneval – výroba a příprava masek 
Svatý Valentýn – dárky pro radost 
Poslech zimních příběhů u popíjení čaje 
Besedování s myslivcem, lékařem, včelařem 
Relaxace – jóga, TV chvilka, tanec s hudbou 
 

Březen – měsíc sněženek 
Měsíc knihy – výstavka, návštěva místní knihovny 
Jarní turistika, vycházky – pozorování přírody 
Malování a zdobení jarními motivy 
Nácvik lidových písní a tanečků 
Jarní turnaje – kopaná, vybíjená, florbal 
 

Duben – aprílový měsíc 
Měsíc bezpečnosti silničního provozu 
Poznávání naši planety – atlas, knihy, kvízy, úklid okolo ŠD 
Velikonoce – zvyky, výrobky, přáníčka 
Netradiční olympiáda – rekordy ŠD 
Stromy a rostliny v našem okolí, přílet ptáků 
 

Květen – květinový měsíc 
Zpíváme, tančíme pro maminky 
Sbíráme jarní květiny a bylinky do herbáře 
Sportovní dny – atletický pětiboj, Kuličkiáda, Šípkovaná 
Setkání s kamarády v MŠ – zhotovení dárečků 
 
 

Červen – prázdninový měsíc 
Blíží se prázdniny – bezpečný pobyt v přírodě, společenské chování 
Hry a soutěžení s diskotékou – Den dětí 
Vyhodnocení celoroční práce – odměny, upomínkové listy 
Venkovní pobyty – pohyblivé hry, prolézačky, míčové hry, hry v terénu 
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