ZÁŘÍ
Všichni jsme kamarádi





seznámení s novými spolužáky, prostředím, pravidly a řády ŠD
poznávání okolí školy (autobusová zastávka, Obecní úřad apod.)
orientace ve školní budově
navazování nových přátelských vztahů

Tak, a už je zase září,
slunce ještě pořád září.
Na podzim to nevypadá,
i když občas listí padá.
Je to léto, ale babí!
Pavouci své sítě staví.
A když na ně padne rosa,
rozzáří se i ta vosa.

LITERÁRNÍ, JAZYKOVÁ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Četba





předčítání knih a příběhů, básniček
o Encyklopedie dobrých skutků - Kristýna Plíhalová
o Bylo nebylo - VLADIMÍR HULPACH
návštěva Obecní knihovny: x. 9. 2020
listování měsíčníky (Sluníčko, Mateřídouška)

Jazykolamy
 Šla Prokopka pro Prokopa.
 Ještě štěstí, že se nesešli!
Hádanky
 Mám pěknou hlavičku a jednu nožičku, hovím si v mechu v lesíčku.
 Co pavouk nechytí do sítě?
 Tydli, tydlidum, bez cihel a bez kamení postaví si dům. Celé léto bydlí, tydli a na
podzim fič - a je z domu pryč. Co je to?
 Kdo sítě staví a do vody nevkročí?
Pranostiky
 Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří.
 Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Přísloví a pořekadla
 V nouzi poznáš přítele.
 Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš

VÝCHOVNÉ BESEDY


Navzájem si pomáháme



Pravidla v ŠD: seznamujeme a tvoříme



Kamarádství - utužujeme stávající kamarádské vztahy.

BEZPEČNOST




Do školy bezpečně - Rizika silniční dopravy
Bezpečností desatero
Seznámení dětí s vnitřním řádem a BOZP ve školní družině.

PŘÍRODA KOLEM NÁS




loučíme se s létem (pozorování změn u listnatých stromů, stěhování ptáků…)
hledání a poznávání hub
procházky a hry v přírodě

MÍSTO KDE ŽIJEME



za dveřmi naší školy (organizace, co se změnilo)
Kovářov (seznámení s nejbližším okolím-autobusová zastávka, nákupní středisko, pošta…)



Naše škola - zjišťujeme co se přes prázdniny změnilo (prostory, vybavení, okolí školy).

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI









vzpomínky z prázdnin – ohlédnutí za létem
výroba stojánku na tužky, záložka, bramborových razítek
balení knih
Zářím v září - oslava světel
Zářivé Van Goghovy slunečnice
Kamarádské ruce - práce se sádrou
Podzimní výzdoba družiny.
Babí léto

 Ovoce,plody, les, houby (podzimní tvoření)

ICT


seznámení se základními funkcemi počítače

HRY
Škola (didaktická)
Hra na jména (seznamovací)
Představení souseda (seznamovací)
Řekni jméno (seznamovací)
Hádej, kdo jsem (kontaktní)
Najdi si své číslo (pohybová)
Ruce ( seznamovací )
Čokoláda (pohybová)

Dvě tváře ( seznamovací )
Míša a Ríša ( pohybová)
Pexeso ( pohybová)
Nezbedné okurky( pohybová)
Plíseň okurková ( postřehová)
Horký brambor( postřehová)
Vaříme povidla (didaktická)

DÍLNIČKY
13:30 -15:00
Pondělí

Keramika

Úterý

Technici

Zdravotníci

Středa

Vaření

Výtvarka

Čtvrtek

Robotika

Klub deskových
her

Pátek

Sport

Vaření

Florbal

Pěvecký sbor

VÝZNAMNÉ DNY
8. 9. Mezinárodní den gramotnosti
13. 9. Mezinárodní den čokolády
21. 9. Mezinárodní den míru
22. 9. Evropský den bez aut
23. 9. První podzimní den
26. 9. Mezinárodní den neslyšících
26. 9. Evropský den jazyků
28. 9. Den české státnosti

