Plán na měsíc září
- Naše škola, školní družina, seznámení s prostory, s řádem školní družiny, pravidly a
bezpečností při práci, činnostech, hrách, dodržování hygienických návyků
- Seznamovací hry u stolečků i na koberci, kresba prázdninových zážitků, povídání na koberci,
hry na jména a pamět
- Záložky do knih, visačky na dveře, rozvrhy
- Podzimní změny v přírodě, odlet některých ptáků
- Rodina, povolání, řemesla
- Cesta do školy a ze školy
- Celoroční projekt
- Didaktické hry rozvíjející Čj, Ma, Prv,

Plán na měsíc říjen
-Rok, roční období, měsíc
- Příprava zvířat k zimnímu spánku ( ježek )
- zelenina, ovoce ( podzimní sklizeň )
- užitkové rostliny ( dýně, řepa, brambory )
-Strašáci, draci
- Některé podzimní květiny
- Některé dopravní značky a dopravní prostředky
- Celoroční projekt
- Didaktické hry na procvičení Ma, Čj, Prv

Plán na měsíc listopad
-Změny v přírodě, měsíc, roční období
- Les, strom, list

-Některá zvířátka a ptáci lesa
-Některé houby
- Práce s přírodním materiálem ( šípky, kaštany, skořápky ořechů, tiskátka z brambor )
-Dv – semafor
- Celoroční projekt
-Didaktické procvičování Ma, Čj, Prv

Plán na měsíc prosinec
-Roční období, měsíc v příslovích
- Advent, adventní věnec
-svátek sv.Mikuláše ( čertíci, andělíčci, mikuláši )
-Výroba vánočních ozdob, přání
- Seznámení s tradicemi vánoc
-zpívání a poslech koled
-Vánoční besídka
-Didaktické procvičování Ma, Čj, Prv
-Celoroční projekt

Plán na měsíc leden
-Nový rok,měsíce zimy
-svátek Tří Králů
-Zimní oblečení
-Zimní krajina, sněhuláci, vločky

-Zimní příroda, ptačí budky, ochrana ptáčků v zimě,stopy ve sněh
-Celoroční projekt
-Didaktické procvičování ČJ,MA,PRV

Plán práce na únor
-Péče o zdraví (vitamíny, ovoce, nemoci, viry a bakterie )
-Čas, hodiny
-Svátek sv, Valentýna
-Masopust, ( zvyky, maškary,...)
-Karnevalové masky (čepice, masky .....)
-Karneval (zpěv, hudebně pohybové hry )
-Celoroční projekt
-didaktické hry na procvičování MA, ČJ, PRV

Plán na měsíc březen
- Přivolávání jara

- Březen sv. Knihy
-První jarní kytky, kvetoucí keře
-MDŽ
-Móda, oblékání
-DV –bezpečné přecházení, dětská skupina v provozu, některé dopravní značky, vzdušná

doprava
-HV – zpěv lidových písní, malování a kresba písní
-Celoroční projekt
-Výroba dárků pro budoucí prvňáčky k zápisu
-Didaktické hry na procvičování Ma, Čj, Prv

Plán na měsíc duben
- Aprílové počasí( aprílové kartičky)
- Jarní kytky
- Den Země
-Voda- rybníky, potoky, moře a řeky a vodní živočichové žijící u vody
- Námořní doprava- skládání loďky
- Pálení čarodějnic- zakopání špatných vlastnostÍ do země
-Celoroční projekt
- Didaktické hry a úkoly na procvičování Ma, Čj, Prv

Plán na měsíc květen
-Přílet vlaštovek
-Louka- hmyz( brouci, motýli, včely,vosy, ještěrky, šneci,....)
-Den matek
-Domácí zvířata a jejich mláďata(některá dom.zvířata a jejich užitek)
-Celoroční projekt
-didaktické úkoly a hry na procvičování Ma,Čj,Prv
-Pobyt venku na zahradě školy

Plán na měsíc červen
-

Den dětí

-

Měsíc červen a co je pro něj typické

-

Košíčky

-

Některá zvířata zoolog.zahrady

-

Letní oblečení a doplnky- náramky na ruce, kabelky, peněženky, peníze

-

Některé turistické značky

-

Pobyt venku- hry s míči, na pískovišti, se švihadly,......

