CELOROČNÍ DRUŽINOVÁ HRA 2018/2019

AHOJ ČESKO!
ANEB VLAKEM „BOHEMIA EXPRES“ PO KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY
Oslavíme sté narozeniny Československa. Dozvíme se něco málo o České republice, což je pro nás
důležité, stále aktuální a neváže se jenom na nějaká výročí, byť „sebekulatější“.
Jsme tu přece doma a svůj domov bychom měli znát. K tomuto „učení“ přidáváme svůj docela malý
příspěvek v podobě celoroční hry. Jejím prostřednictvím se děvčata a kluci něco málo dozvědí o krajích
České republiky a to formou hry a akčních činností. V souhrnu je to docela malá „skládačka“. Účelem
hry je vzbudit zájem o Českou republiku.
Našim průvodcem je lvíček REX.

PLÁN PRÁCE V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH
ZÁŘÍ
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ A ZLÍNSKÝ
Já školák, seznámení s novými žáky, orientace v budově školy a
v jídelně
Chování ve škole, ve družině a v jídelně
Dodržování zásad správného stolování
Pohybové hry – seznámení dětí s prostředím ŠD, s pravidly bezpečnosti při pobytu a
činnostech ve školní družině

Rekreační pobyty venku (míčové hry, postřehové hry, hry s nářadím, švihadla, obruče, lano
aj.), hry v družstvech
Dopravní výchova – bezpečná cesta do školy a zpět, dopravní značky
Zahájení celodružinové hry, výroba herního plánu, seznámení s hodnocením
Zahájení pravidelného čtení projektu „Celé Česko čte dětem“.
Česká, Český, České: České zoologické zahrady
Česká NEJ: NEJrozšířenější jehličnan, NEJvětší brouk
České hrady a zámky: Hrad Bezděz

ŘÍJEN
KRAJ OLOMOUCKÝ A JIHOMORAVSKÝ
Barevný podzim, stromy, listy, plody
Dopravní výchova
Příroda na podzim, práce s přírodninami
Pohybové hry
Halloween
Česká, Český, České: Česká auta
Česká NEJ: NEJvětší všežravec, NEJznámější a NEJvyhledávanější lovná zvěř
České hrady a zámky: Hrad Bouzov

LISTOPAD
KRAJ VYSOČINA
Pozorování změn v přírodě
Dramatizace pohádek
Zahrada ŠD – úklid listí
Pobyt venku – podle počasí
Práce s hlínou a modelovací hmotou
Soutěže, kolektivní hry
Adventní dekorace
Česká, Český, České: Česká tramvaj
Česká NEJ: NEJvětší savec, NEJpilnější podzemní savec
České hrady a zámky: Zámek Fryštát

PROSINEC
KRAJ JIHOČESKÝ
Předvánoční čas, advent
Vánoce, vánoční zvyky
Výroba dárečků a přáníček
Poslech vánočních koled
Moje oblíbená pohádka
Zimní radovánky – zvýšená bezpečnost
Návštěva „Vánoční ZOO“
Vánoční dílna, Vánoční pohádka
Česká, Český, České: České hry a hrátky
Česká NEJ: NEJvětší výrobce čokolády, NEJdůležitější domácí ryba
České hrady a zámky: Zámek Jemnice

LEDEN
KRAJ PLZEŇSKÝ
Zimní dovádění
Ptáci a zvířata v zimě
Do-re-mi – pěvecká soutěž
Relaxační a taneční hry
Sportovní vyžití v přírodě, otužovací vycházky, závody, soutěže
Rozhovory o vysvědčení – obavy, úspěchy, neúspěchy
Péče o zdraví, otužování, hygiena, prevence
Česká, Český, České: Česká pošta
Česká NEJ: NEJznámější výrobce čaje, NEJméně náročný jehličnan
České hrady a zámky: Zámek Náchod

ÚNOR
KRAJ KARLOVARSKÝ A ÚSTECKÝ
Zdraví, zdravá výživa
Masopust, rej masek, karneval
Týden bystrých hlaviček – kvízy a luštění
Akce a soutěže zábavného charakteru
Práce s papírem, kreslení , kouzlo zimní krajiny, zimní sporty
Pobyt venku – vycházky, sáňkování, stavby ze sněhu, hry a soutěže na sněhu
Česká, Český, České: Český lední hokej
Česká NEJ: NEJvětší a NEJkrásnější pták, NEJpestřejší pták
České hrady a zámky: Hrad Kokořín

BŘEZEN
KRAJ LIBERECKÝ
Dětská kniha – autoři, ilustrátoři
Výroba záložky do knížky
Blíží se jaro – první jarní květiny
Jarní výzdoba
Úklid na zahradě ŠD, okolí školy
Česká, Český, České: Česká železnice
Česká NEJ: NEJoblíbenější pták, NEJvětší výrobce zápalek
České hrady a zámky: Hrad Kost

DUBEN
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Jarní rostliny, tráva, zvířátka
Domácí zvířata
Místo, kde bydlím – pověsti a báje z našeho města a okolí, orientace ve městě
Velikonoční dílna
Velikonoce – zvyky, pašijový týden
Slet čarodějnic, čarovná kouzla
Sportovní vyžití na zahradě ŠD

Přírodovědné vycházky a tělovýchovnými prvky
Pracovní a výtvarné činnosti
Česká, Český, České: Česká kuchyně
Česká NEJ:NEUužitečnější hmyz. NEJteplejší a NEJstudenější místo a měsíc.
České hrady a zámky: Hrad Křivoklát

KVĚTEN
KRAJ PARDUBICKÝ
Maminka má svátek – Svátek matek, dárečky, přáníčka
Příroda, stromy, rostliny
Dopravní výchova
Olympiáda trochu jinak – zábavné sportovní disciplíny
Česká, Český, České: Česká turistika
Česká NEJ: NEJvyšší hory a hora. NEJznámější jedlá houba
České hrady a zámky: Zámek Lednice

ČERVEN
KRAJ STŘEDOČESKÝ A PRAHA
Míčové hry a dovednosti
Lékárnička na cesty a první pomoc
Vycházka s táborákem
Sportovní a pohybové rekreační hry ma zahradě ŠD
Kdo přežije? Celodružinová hra
Hurá, je tu léto; bezpečnost o prázdninách
Hodnocení celoroční hry ŠD
Česká, Český, České: České a moravské hrady
Česká NEJ: NEJvyšší houba. NEJstarší chráněná krajinná oblast Český ráj.
České hrady a zámky: Hrad Trosky

PLÁNOVANÉ MIMOŘÁDNÉ AKCE
Turistické vycházky (zakládání a likvidace ohniště, ochrana přírody)
Večer s duchy
Spolupráce s DDM Jednička, knihovnou a muzeem
Vánoční ZOO, výstavy, ptačí strom, krmelec
Vánoční dílna
Masopust
Divadlo
Policie – ukázka zásahu, beseda
Čarodějnické odpoledne
Projektové odpoledne (roční období, výrobky, počítačová gramotnost, soutěže)
Turnaj – míčové hry, moje Česko
Velikonoční dílna
Čtenářská soutěž – Čtu, čteš, čteme, Celé Česko čte dětem
Celodružinová soutěž – Kdo přežije?

