Září










Seznámení s prostředím školní družiny, řádem ŠD, poučení o bezpečnosti
Seznámení s novými kamarády
Vyprávění zážitků z prázdnin
Výtvarné činnosti s podzimní tématikou
Vycházky do lesa, sběr kaštanů a žaludů, hub
Hry na zahradě – koloběžky, houpačky, švihadla, míčové hry, floorball, fotbal
Hry u sokolovny – běh na okruhu, průlezky, houpačky, trampolína
Hry v herně – konstruktivní stavebnice, společenské hry
Četba knih

Říjen











Vycházky do lesa – sběr kaštanů a žaludů, hub
Hry na zahradě – křídy, koloběžky, míčové hry, pískoviště, švihadla
Vycházky k sokolovně – houpačky, průlezky, trampolína, běh na okruhu, fotbal
Četba pohádek
Společenské hry u stolečků
Výtvarné a pracovní činnosti s podzimní tématikou
Didaktické hry
Poslech písní z CD
Pouštění draků
Aerobik

Listopad










Vycházky do lesa, pozorování přírody
Honičky po loukách
Pohybové hry u sokolovny
Tanec a zpěv s CD
Četba knih dle přání dětí
Výroba dekorací z listů a přírodních materiálů
Didaktické hry
Hry v herně dle přání dětí
Aerobik

Prosinec






Vycházky do lesa
Vycházky do vsi
Sáňkování, bobování, stavění sněhuláků
Výroba vánočních přání
Četba vánočních příběhů










Společenské hry u stolečků
Pohybové hry v tělocvičně
Výzdoba ŠD
Zdobení vánočního stromečku
Zpěv koled
Vánoční nadílka
Ochutnávka cukroví
Aerobik

Leden












Vyprávění zážitků z Vánoc
Vycházky do okolí ŠD
Sáňkování, bobování, stavění sněhuláků
Četba knih
Poslech pohádek na CD
Výtvarné a pracovní činnosti se zimní tématikou
Společenské hry u stolečků
Vycházka ke krmelci
Omalovánky, spojovačky
Tancujeme a zpěv s CD
Aerobik

Únor









Vycházky do vsi
Hry se sněhem
Vycházky do lesa
Výroba karnevalových masek
Tanec a zpěv s CD
Četba knih
Výroba dárečků k Valentýnu
Aerobik

Březen









Vycházka do okolí – pozorování přírody
Vycházky do lesa
Vycházky do vsi
Zdobení vajíček
Výroba velikonočních dekorací a dárků
Velikonoční koledy
Pohybové hry v tělocvičně
Hádanky

Duben










Vycházky do přírody
Zahrada – pohybové hry
Vycházky k sokolovně – průlezky, trampolína, houpačky, běh na okruhu
Četba knih, prohlížení časopisů
Výroba čarodějnic
Konstruktivní stavebnice
Hlavolamy
Puzzle
Zažehlovací korálky

Květen









Vycházky do lesa – stavění domečků z přírodnín
Honičky po loukách
Hry na zahradě – křídy, houpačky, švihadla, míčové hry, koloběžky
Vycházky k sokolovně – průlezky, trampolína, houpačky, běh na okruhu
Výroba dárků pro maminky
Výtvarné činnosti s jarní tématikou
Poznávání květin
Výroba jarních dekorací

Červen









Vycházky do okolí
Hry na zahradě – švihadla, míče, křídy, houpačky
Hry v lese
Dětský den – soutěže o ceny
Běžecký závod
Povídání o prázdninách – poučení o bezpečnosti
Úklid herny
Rozloučení

