Činnost družiny - 2. pol. 2018/2019
Únor
Povídali jsme si o tradici masopustu, prohlíželi jsme si obrázky masek a pak jsme si
karnevalové masky také vyrobili. Nesmělo chybět karnevalové odpoledne s tancem a
soutěžením. Aby nás neskolila chřipka, povídali jsme si o otužování a zdravém životním
stylu. Lepily jsme koláže se zdravím a nezdravím jídlem, malovali jsme potravinové
pyramidy. Zamysleli jsme se také nad pohybem (kolikrát týdně sportuji) a jak velmi zdravé je
chození. Když jsme byli u zdraví, zopakovali jsme si telefonní čísla na záchranné složky a jak
správně postupovat při volání na tato čísla. Zkusili jsme si i základy první pomoci- zavázat
krvácení, fixace zlomené nohy… N a začátku února jsme se mohli ještě koulovat a hrát si se
sněhem, ke konci už jsme malovali na chodník a hráli si na louce. Činnost probíhala podle
plánu.
Březen
Březen je měsíc knihy, a tak jsme si přinesli své oblíbené knihy a četli si z nich kapitoly,
které se nám nejvíce líbily. Zkusili jsme si také práci grafika a namalovali si obal na knihu.
Samozřejmostí byla návštěva knihovny a seznámení s novými hity ve světě dětských knih. Na
procházkách jsme si všímali změn kolem nás a hledali jsme první jarní kytičky. V družině
jsme zimní výzdobu vyměnili za jarní květiny, berušky a sluníčka. Také jsme luštili a
malovali do našich „chytrých makovic“ Zapojili jsme se do projektu „Stavíme ptačí budky“
kdy jsme dostali rozebranou dřevěnou budku, kterou jsme pomalovali a sešroubovali
dohromady, potom jsme jí pověsili na strom u rybníka. Také jsme vyrobili dárečky pro
budoucí prvňáčky. Činnost probíhala podle plánu.
Duben
S přípravami na Velikonoce jsme nezaháleli a hned jsme se začali učit jarní básničky na
vystoupení na Velikonočním odpoledni, na které nás pozval klub seniorek. Nepřálo nám moc
počasí, ale básničky a písničky se nám povedli a oslavy jara mohli začít. V družině jsme si
zdobily vyfouklá vajíčka, dělali jsme si velikonoční přáníčka a zajíčky na nástěnky, také jsme
si vypravovali a velikonočních tradicí a v dětské bibli jsme si přečetli, proč a jak Ježíše
ukřižovali. Po Velikonočních prázdninách jsme si vyrobili čarodějnice a přečetli si pár
čarodějných pohádek. Procházkami po okolí jsme se ujistili, že zvládáme přechod přes silnici,
a že víme jak se chovat na chodníku. Při procházkách jsme si všímali jak se příroda krásně
zelená a vítá jaro. Poslední dubnový den v rámci projektu Šablony II za námi přišel člen
dobrovolných hasičů v Kostomlatech, aby nám řekl jak se zachovat v případě požáru,
nechyběli hrané ukázky. Do činnosti se zapojil projekt Šablony II, jinak vše probíhalo podle
plánu.

Květen
Květnové dny jsme převážně trávili na hřišti, kde jsme hráli míčové hry, soutěžili nebo jen
tak běhali a když bylo sluníčka moc, schovali jsme se v lese, kde jsme si stavěli naše oblíbené
domečky. V družině jsme si povídali zvířátkách, učili jsme se zvířecí rodiny a snažili jsme se
poznávat zvířecí zvuky, oblíbená byla také soutěž živé pexeso. Z atlasu zvířat jsme si četli
různé zajímavosti a rekordy. Pro maminky jsme vyrobili přání ke Dni matek. Vyrobili jsme si
barevné kontejnery a učili se správně třídit odpad. Také jsme si udělali koláž s čistým a
špinavým lesem. Na vycházce v lese jsme si všímali nepořádku, který tam lidé zanechali, a
vysvětlovali jsme si, jak to přírodě ubližuje. V rámci projektu Šablony II nás i v květnu
navštívil člen SDH Kostomlaty a povídali jsme si o tom, že hasič pouze nehasí a také o
požárním sportu. Kromě zapojení do projektu Šablony II činnost probíhala podle plánu.
Červen
Červen jsme začali dnem dětí, kdy jsme si zasoutěžili na hřišti se sladkou odměnou. Počasí
nám přálo, a tak jsme si chodili hrát do lesa anebo jsme sportovali na hřišti. Učili jsme se
týmové hře a při prohře jsme se snažili zachovat úsměv na tváři. Ke Dni otců jsme vyrobili
tatínkům „super srdce“. Při velkém teple jsme si malovali, na co se těšíme o prázdninách.
V rámci projektu Šablony II jsme navštívili místní hasičskou zbrojnici, kde nám členové SDH
ukázali svou výstroj a výzbroj a my si mohli vyzkoušet, jak to mají těžké. Kromě zapojení do
projektu Šablony II činnost probíhala podle plánu.
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