CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY
2019/2020

Téma:
„CESTUJEME Z POHÁDKY DO POHÁDKY“

Motto:
„Chcete-li, aby byly vaše děti chytré, čtěte jim pohádky. Chcete-li,
aby byly ještě chytřejší, čtěte jim více pohádek.“
Albert Einstein

Cíl projektu:




cílem projektu je vzbudit u dětí zájem o nové zážitky a s nimi spojené informace
hravou formou vzdělávání naučit děti spolupráci, lepší komunikaci a kreativitě
pomocí pohádek děti motivovat hledat přátelství kolem sebe, úsměv, toleranci
k druhým, vlídná slova

Časová náročnost:


projekt je dlouhodobý a je rozpracován do 10 měsíců školní docházky

Místo realizace:


prostory školní družiny a okolí školy

Cílová skupina:


žáci 1. stupně ZŠ navštěvující školní družinu

Formy práce:




individuální
skupinové
hromadné

Metody práce:







kreslení a malování
přednášky a besedy
vycházky do přírody
tematické akce v hernách i v přírodě
hledání informací v knihách, encyklopediích, časopisech, internetu
zábavné hry a soutěže

Očekávaný výstup:







mít povědomí o pohádkách, pohádkových postavách,
dozvídat se nové informace a s nimi pracovat
umět naslouchat a spontánně vyprávět
tvořivě pracovat a používat k tomu svou jedinečnou fantazii
spolupracovat s ostatními
mít radost z prožitého času

Plán práce:

ZÁŘÍ – KOLIK LISTÍ NA PODZIM, TOLIK NÁM RÁKOSNÍČEK PŘINESE POHÁDEK







Výprava za Rákosníčkem – Rákosníčkovo hřiště
Čtení pohádek o zvířátkách
Návštěva zoo, minizoo
Pohádkové soutěže v přírodě
Zvířátka a jejich podzimní svět
Svět bajek

ŘÍJEN – AŤ ŽIJÍ DRACI






Čtení pohádek o dracích
Výroba draků
Drakiáda – zábavné odpoledne s pouštěním vlastních draků
Výroba erbů – každý drak má svého rytíře
Dračí soutěže – soutěživé aktivity (plnění siláckých disciplín)

LISTOPAD – ČAS STRAŠIDEL A KOUZEL





Čtení pohádek a pohádkových příběhů o strašidlech
Výroba strašidýlek z přírodnin a jiných materiálů
Čarodějnický rej – zábavné odpoledne na odděleních
Strašidýlkování – podvečerní akce pro všechny děti školní družiny; tajuplná stezka plná
strašidel a úkolů

PROSINEC – KOLIK ČERTŮ A ANDĚLŮ NÁS DOPROVÍ NA „VÁNOČNÍ OSTROVY“







S čerty nejsou žerty – povídání o čertech, pohádkové příběhy s čerty
Výroba čertíků a andělů
Pekelný karneval – zábavné odpoledne na odděleních
Čertování – zábavné odpoledne na odděleních
Čtení vánočních pohádek
Vánoční pohádkové přání – děti vymýšlí pohádkové příběhy

LEDEN – KOLIK VLOČEK NAPADNE, TOLIK KRŮČKŮ DO KRÁLOVSTVÍ LEDU




Čtení zimních pohádek – Maruška a 12 měsíčků, Tři zlaté vlasy Dědy Vševědy, Zimní
království
Převyprávění příběhu Tří králů – lidové zvyky
Dramatické ztvárnění pohádek



Pohádkové stavby pro zimní skřítky ve sněhu

ÚNOR – AŤ ŽIJE KARNEVAL A CESTUJEME ČASEM DO MINULOSTI








Výroba masek, škrabošek
Karnevalový rej – zábavné odpoledne na odděleních
Pohádkové zimní olympijské hry – odpolední akce pro všechny děti školní družiny
Čtení pohádek – Zimní pohádky, Země sněhuláků, Tajemný život sněhuláků
Pohádka – Ledové království
Pohádky a příběhy o historii, o pravěku a pravěkých zvířatech
Hledání rozdílů mezi pohádkou a pověstí

BŘEZEN – PROBOUZÍ SE PŘÍRODA – CESTA NA „VELIKONOČNÍ OSTROVY“






Březen – měsíc knihy – děti nosí své nejoblíbenější pohádkové knihy
Probouzíme přírodu, Velikonoce – tradice, příběhy
Čtení pohádkových příběhů na téma přírody, broučků a malých zvířátek
Kreslení obrázků broučků
Čekání na jaro

DUBEN – VEČERNÍČKOVÉ POSTAVY A CESTA DO SVĚTA KOUZEL A MAGIE



Čtení večerníčkových pohádek
Kreslení a výroba postaviček z večerníčků
o Krteček
o Pat a mat
o Bob a bobek
o Maxipes Fík
o Mach a Šebestová
o aj.



Konec dubna – Pálení čarodějnic
o pohádky o čarodějnicích a kouzlech
o kreslení a výroba čarodějnic a jejich kouzelných lektvarů

KVĚTEN – MĚSÍC LÁSKY, MLÁĎÁTEK, SVÁTEK MAMINEK






Čtení pohádek o lásce, květinách, mláďátkách
Květen – ve znamení lásky, srdce
Nejlepší rytíř – soutěživé odpoledne na hřišti, plnění rytířských úkolů
Ztvárnění pohádkového příběhu ke Dni matek
Výroba srdcí a dárečků pro maminky

ČERVEN – POHÁDKOVÁ OSLAVA A CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM



Blíží se prázdniny – pohádky o cestování, dobrodružství
Rozloučení se školním rokem – Pohádková diskotéka s královskou hostinou

