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ČJ

ČT

Číst otevřené slabiky, jednoduchá slova. Číst jednoduché věty 
doplněné obrázky

Číst slabiky - MY, VY, LY, TY...,slovní spojení U MÁMY, U 
TÁTY, U OTY, U EMY...; věty typu - MY MÁME...VY MÁTE + 
doplnit větu obrázkem či reálným předmětem (př. MY MÁME 
MÍČ.)

PS
Uvolňovat si ruku vhodným cvičením. Ovládat prvky známých 
písmen - psát tvary písmen podle předlohy, obtahovat předepsané 
tvary

ŘV

Zapojovat se do rytmizačních her Učit se říkadlo, vytleskávat do rytmu: "To jsou prsty, to jsou 
dlaně, mýdlo s vodou patří na ně. A po mýdle, dobré jídlo a 
po jídle zase mýdlo." Během říkadla ukazovat prsty, dlaně, 
naznačit mytí, jídlo, opět mytí. Pokusit se o správnou 
výslovnost, dodržet posloupnosti úkonů. Říkat i při vykonávání 
hygieny - častém mytí rukou

M

Psát číslice 1, 2, 3, 4. Přiřadit číslo k danému počtu a naopak, 
vytvářet soubory o daném počtu prvků. Sčítat čísla v číselném 
oboru do 4, určit součet s užitím názoru. 

K numeraci pomocí názoru využít předměty denní potřeby v 
domácnosti - př. lžičky, klíče, kolíčky na prádlo...

PR

Určit předměty denní potřeby. Poznávat různé lidské činnosti Určovat předměty denní potřeby - (toaletní potřeby - hřeben, 
mýdlo, kartáček na zuby, toaletní papír, kuchyňské pomůcky..., 
vědět, k čemu se využívají). Poznávat činnosti - dle obrázků či 
si zahrát na uklízečku, kuchařku, zahradníka, řidiče...

HV

Rozlišit sílu zvuku. Pozorně vnímat skladby určené dětem Poslouchat oblíbené skladby. Pro nácvik rozlišování síly zvuku 
u některé skladby zvuk zesilovat a naopak, děti ukazují nahoru 
(zesílení), dolů (zaslabení)



VV
Provádět základní dovednosti v oblasti modelování a prostorového 
vyjádření 

K modelování využít dostupného materiálu - modelína, tzv. 
"sliz", nebo oddělit kousek těsta apod. Materiál mačkat. koulet, 
uždibovat, vyválet "hada", stočit ho atd

TV

Chodit či běhat po vyznačené trase v terénu, vykonávat 
jednoduché pohybové úkoly

Slalom mezi stromy, hod šiškou na cíl (strom), k danému cíli 
skákej po jedné noze apod...

PV

Připravit jednoduchý pokrm. Chovat se vhodně při stolování Zapojit se do přípravy jednoduchého pokrmu pro rodinu - s 
dopomocí poznat základní potraviny, zapojit se do přípravy, 
sledovat postup. Zapojit se do servírování a prokázat znalost 
správného stolování. Účastnit se závěrečného úklidu


