
1.Místo, kde žijeme 
 

 

Náš domov, náš dům: vyprávíme si o své rodině, co kdo dělá – hra na rodinu 

   kreslíme, malujeme, jak trávíme volný čas 

   povídáme si o povoláních – kresba, koláž 

   popisujeme dům, byt, kde bydlíme 

   navrhujeme domy, zařízení – modelování, použití krabiček, stavebnic 

   zařizování pokojíčků za použití výstřižků – hra na architekty 

 

Cesta do školy: povídáme si o cestě do školy a domů, jak dodržujeme bezpečnost 

 

Čím jezdíme :  jmenujeme dopravní prostředky, předvádíme, jak se v nich chováme 

   malujeme a stříháme dopravní prostředky – koláž 

 

Chodec, cyklista: ukazujeme si bezpečné přecházení silnice 

ukazujeme si názorně části kola, povídáme si, co nesmí chybět – soutěž 

ve vyjmenování částí kola, doplňky, oblečení 

vyprávíme, co kdo zažil na kole 

          

   Naše obec 

 

Obec v níž žijeme: vyrábíme mapku 

Jak žijeme: vyprávíme si, co dělají policisté, lékaři, hasiči, knihovnice, pracovnice 

pošty – kreslíme, čím bychom chtěli být a proč 

 

Na poště: navrhujeme známky, píšeme pohledy s adresami 

 

Jsme básníky,  

zpěváky a novináři: hledáme, zda není písnička či básnička o naší obci 

 zpracujeme zprávu ze života školní družiny 

 stavíme domečky, hrad, tunely z písku, větviček, kamínků – pobyt 

v lese 

 

 Tradice naší obce 

 

Jak to bylo dřív:  

Vítáme jaro: besedujeme o lidových tradicích, týkajících se jara 

 vyrábíme tradiční předměty z proutí, z papíru, látky 

 

 

 

2. Lidé kolem nás 
  

Rodina 

 

Vizitka naší rodiny: povídáme si o rodičích, sourozencích, prarodičích, příbuzných, jak se 

k rodičům chováme a jak se chovají oni k nám 

 představujeme povolání rodičů – hra „Na řemesla“, kreslíme je, 

pantomima 



 rodokmen rodiny 

 

 

Do rodiny patří 

babička i dědeček: jmenujeme jejich jména a kdy mají rodiče a prarodiče svátek, 

narozeniny 

 vyprávíme si o prarodičích, kde a jak žijí 

 

Nezapomínáme vyprávíme o rodinných setkáních – svatby, oslavy narozenin...  

na naše umíme pojmenovat příbuzné – teta, strýc, bratranec, sestřenice 

sestřenice, 

bratrance,  

tety a strýce 

 

Den matek: besedujeme o našich maminkách, co pro nás dělají, co mají rády, 

malujeme je 

 vyrábíme maminkám přáníčka 

 vyprávíme, jak maminkám pomáháme 

 

Co vyprávěly  

peníze: besedujeme o tom, co je plýtvání ( penězi, jídlem, energií...) 

 porovnáváme, kolik co stojí 

  

  

 Kamarádi 

 

Mí kamarádi: popisujeme své kamarády, jaké mají vlastnosti 

 namalujeme si navzájem s kamarádem portrét a společně poznáváme, 

koho zachycují ostatní portréty.  

 zahrajeme si hru, kdy poslepu poznáváme kamaráda 

 porovnáváme rozdíl mezi spolužák, kamarád, přítel 

 

Nejsme všichni  povídáme si o dětech různé národnosti, rasy, jak se k sobě chováme 

stejní cvičíme uvědomujeme si, jak jsou znevýhodněni někteří lidé ( psychicky či  

naše smysly: tělesně) poznáváme poslepu věci 

 dbáme pořádku ve svých věcech – skládáme boty, tašky, oblečení 

 

 

   Svátky a oslavy 

 

Každý den má  jmenujeme si, kdo má kdy svátek a jak ho slaví - kalendář 

má někdo svátek: předvádíme, jak bychom popřáli kamarádovi, mamince k svátku 

 

Velikonoce:  čteme a povídáme o zvycích o Velikonocích 

   jmenujeme symboly Velikonoc, dny o svátcích 

   zaséváme obilí 

   polepujeme a dekorujeme vajíčka, vytváříme závěsy a zdobíme ŠD

   vyrábíme zajíčky, kuřátka 

   pracujeme s proutím 

 



Náš den „D“:  povídáme si o dětech z rozvojových zemí, jak jim můžeme pomoci

   plánujeme oslavy Dne dětí 

 

 

    

 

 

   Jak se správně chovat 

   

 

Známe kouzelná  besedujeme o „kouzelných“ slovech („děkuji“, „prosím“, „promiňte“) 

slovíčka:  učíme se správně zdravit, podat ruku, požádat o něco, poděkovat 

   kniha „Škola slušného chování“ 

    

Člověk mezi lidmi: povídáme si, čím můžeme druhého potěšit – dárkem, pochvalou, 

chováním, úsměvem, denně si připomínáme, že se máme chovat slušně 

a laskavě, jak se chovají kluci k dívkám a opačně, jaké chování 

očekávají dětí od dospělých a dospělí od dětí 

 

Mluvíme správně? cvičíme si jazyk ( jazykolamy) 

 

Základy mediální povídáme si o pořadech v televizi, doporučujeme vhodné pořady a  

výchovy: říkáme, proč se nám líbí 

 odsuzujeme násilí, brutalitu 

 

 

3. Lidé a čas 
 

 Náš režim 

 

Být vždy v čas Vyprávíme na téma „Přijít včas, pozdě“ 

na domluveném vysvětlujeme si nebezpečí spěchu – možnost úrazu, omylu  

místě: seznamujeme se s jízdním řádem 

 

 

4. Rozmanitosti přírody 
 

 Příroda kolem nás – rostliny, živočichové 

 

Jak se mění strom: Na vycházce pozorujeme přírodu 

 vybereme si k pozorování určitý strom, květinu 

 využíváme listy, plody stromů pro koláže 

 určujeme stromy podle listů, plodů 

 čteme knihy o zvířatech, skládáme puzzle, hrajeme pexeso o zvířatech, 

rostlinách 

 při vycházkách uplatňujeme pravidla chování v přírodě 

 

Ptačí tajemství: poznáváme ptáky podle vzhledu, zpěvu – poslech, encyklopedie 

 sledujeme, kdy k nám přilétají různé druhy tažných ptáků 

 



Naše květiny: pečujeme o květiny ve ŠD – zaléváme 

 sejeme semínka rostlin, pozorujeme jejich klíčení,  růst 

 malujeme různé druhy květin, skládáme z papíru 

 soutěžíme v určování druhů stromů, květin – využíváme pexeso 

 

Dobrodružství  z časopisů sbíráme obrázky zvířat, rostlin – vyrábíme leporelo 

přírody: malujeme na kameny přinesené z vycházky 

 abeceda zvířat – soutěž, vymyslet na písmeno abecedy co nejvíce zvířat 

 zajímat se o ochranu přírody – rozhovory na dané téma 

 

Kamarádi zvířátka: Vyprávíme o domácích zvířatech, vysvětlujeme si, jakou péči potřebují 

 zmíníme se o výcviku zvířat (pes...) 

 využíváme encyklopedie 

 

 Roční období 

 

Příroda a my:  na vycházce sledujeme změny v přírodě a malujeme je 

 

Jaro: sledujeme jarní práce na poli 

 kreslíme a určujeme první jarní květiny 

 kreslíme mláďata  zvířat 

 

 Počasí 

 

Pranostiky: v literatuře vyhledáváme pranostiky, uvažujeme o jejich  významu 

 

Předpověď počasí: sledujeme předpověď počasí a pak porovnáváme se skutečností 

 význam meteorologických stanic 

 

 Chráníme své životní prostředí 

 

Den země: vliv znečistěného ovzduší na stromy 

 vytváříme plakátky ke Dni země besedujeme o tom, jak přispět ke 

zlepšování životního prostředí 

 vyprávíme si o problémech třídění odpadu 

 pomáháme při úklidu školního hřiště 

 

Co nepatří do Kvíz na téma „ Co nepatří do lesa, do přírody“ 

přírody: povídáme si, jak člověk škodí nebo prospívá přírodě 

 

 

5. Člověk a jeho zdraví 
 

 Poznáváme své tělo 

 

Mé tělo: Hrajeme hru „ Hlava, ramena, kolena“ 

 na arch papíru obkreslíme postavu jednoho z nás a dokreslíme oči, uši 

zjišťujeme, kolik vážíme, měříme 

 

  



Pečujeme o své zdraví, co nám prospívá – co nám škodí  

 

Čistota půl zdůrazňujeme osobní hygienu a její význam 

zdraví: vyprávíme si o otužování a zdravém životním stylu, o péči o chrup, jak 

předcházet úrazům 

  

 

Náš zdravý  sestavujeme zdravý jídelníček a doplňujeme obrázky 

jídelníček: vystřihujeme obrázky různých jídel, třídíme na zdravá a nezdravá 

 povídáme si o národních kuchyních, co jsme ochutnali v cizině 

 význam vitamínů pro život – přírodní, umělé 

 

Den bez úrazu: co nám může uškodit (zvířata, lidé, jedovaté houby...) 

 učíme se používat lékárničku 

 procvičujeme první pomoc 

 besedujeme o nebezpečí návykových látek 

 použití správné použití důležitých telefonních čísel 

 

 

 Chodíme ven každý den 

 

 Hry s míčem, švihadly 

 

 

  

  

    

 

  

 

 

 

 

 

   


