
…pěkný den, vítejte na našich družinových stránkách!☺ 
       Pokud jste si přečetli naši evaluaci=hodnocení podzimního období a tak jste 

 se dozvěděli, jak se nám dařilo, prosíme, čtěte dál. Jen tak se dozvíte o dalších 

našich aktivitách☺ Opět připomínáme, jukněte na naši fotogalerii.☺ 
  Do party nám přibyl nový kamarád Martin Naňák   1.ročník. 

v ZiMníM oBdoBí si snad užijeme i zimních sněhových radovánek. Venku to 

spíše vypadá na předjaří. Nevadí, tak si na zimu společně zahrajeme!☺ 
 
Období:  ZIMA  a její radovánky -  prosinec, leden, únor 
 
 
Tématické celky: 
 
Já a mé zdraví – ochrana zdraví, sebeobslužné činnosti, hygiena, stolování, 
                            pohybová aktivita, první pomoc při úrazech          
-  “co dělám nejraději a co ne?” 

-  stravování, vitamíny 
 

Vánoční radosti - tradice a zvyky, sociální vztahy, upevňování kamarádství, komunikace, 
                             kultura, způsob života v rodině “Jak chci žít, jak být dobrým člověkem?” 
 
Příroda v zimě a já -  ochrana a pomoc zvířatům 
-   estetická výchova, zimní krajina 

-   sporty a aktivity v zimě 
-   pozorování změn počasí 

 
Výchovně vzdělávací cíl: 
− rozvíjet samostatnost přemýšlení a úsudku 
− uvědomit si důležitost ochrany zdraví, přírody 
− respektovat pravidla stolování, užívat je, zdokonalovat se 
− teorie první pomoci 
− spolupracovat s ostatními, radit se, diskutovat 
− mít trpělivost při práci i sportu 
− podpořit kladný vztah k přírodě 
 
Obsah činností:  Např.: 
− vyprávění, četba, výstřižky z tisku, komunikace, počítačové programy 
− kartičky s otázkami, jejich plnění, doplňovačky 
− dramatizace pobytu v hotelu, na návštěvě 
− tvorba jídelníčku “Co ano, co ne?” 



− malování, kresba, 
− výzdoba interiéru ŠD, ZŠ, vánoční besídka 
− rekordy školy v netradičních i tradičních disciplínách 
− soutěže, hry na sněhu, zimní sporty 
− hudební činnosti 
− karnevalová “šou”, “Kadeřník Star” 
− didaktické hry s využitím poznatků a získaných vědomostí 
 
Očekávané výstupy: Např.: 
− dítě uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 

preventivní návyky 
− využívá znalostí o lidském těle 
− ochraňuje své zdraví životosprávou, oblékáním dle počasí a roční doby 
− reaguje adekvátně na pokyny dospělých, umí se podřídit 
− chová se vhodně při stolování 
− vyhledává informace o tradicích, zvycích, rozumí jim 
− pomáhá zvířatům v zimním období 
− provádí pozorování přírody 
− pracuje a vytváří na základě svých schopností a možností 
− udržuje pracovní prostor v čistotě 
− radostně prezentuje svoji práci 
 
 
Klíčové kompetence: 
− dokáže samostatně komunikovat, uplatňovat a prosazovat své zájmy a názory 
− umí se přizpůsobit skupině, dokáže spolupracovat při hře i práci 
− získá pozitivní vztah k tradicím a zvykům Vánoc 
− umí tvořivě přemýšlet a pracovat 
 
 
Účast na akci školy:                 Zimní rej 
 
                                                 Vánoční zvoneček 
 
                                                 Rozjímání u vánočního stromu 
 
 
 
 
 


