
IB : SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE 

TÉMATICKÝ CELEK : MOJE RODINA 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

- Dítě si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, 

chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu 

- Dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se 

domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní 

společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné 

respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE : 

- Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností – vyjádření 

(vlastních myšlenek, emocí, co se doma slaví, rolí jednotlivých členů 

rodiny) 

- Rozvoj paměti – seznámení s básničkou, jména členů rodiny, profese 

tatínka a maminky, vědět kde bydlím 

- Správný úchop kreslícího a psacího náčiní – kresba rodiny, omalovánka 

- Rozvoj jemné motoriky – navlékání korálků, modelování, výroba dárku 

pro maminku 

- Osvojení si některých poznatků a dovedností předcházející čtení a psaní, 

rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka  (přání pro maminku) 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 

- Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc 

- Chovat se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, v případě potřeby 

požádat druhého o pomoc 

- Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva 

druhým a respektovat je 

JAZYK A ŘEČ : 

Básně a říkadla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZVOJ KOMUNIKACE : 

 Rozhovor o tom, jak je nám dobře na světě s maminkou a  

tatínkem, (vztahy – bezpečí – jistota- láska), jak poznáme, že nás má někdo 
rád 

 rozhovor na téma kde bydlím (byt, dům, moje adresa, město), kdo se 
mnou bydlí (kolik nás je), kdo tvoří moji rodinu (mazlíčci), …. 

 procvičujeme jména a příjmení rodičů, sourozenců, příp. dalších členů 
rodiny (cíl – pojmenovat jménem a příjmením rodiče) 

 role v rodině – ženské x mužské, co dělá doma maminka, co tatínek, jak 
pomáhám, proč pomáhám 

 rodinné tradice - co se doma slaví a co ne (svátky, narozeniny, 
slavnosti) 

 Co dělám s rodinou ve volném čase? 
 Rozbor pohádky 

GRAFOMOTORIKA: 

 Kresba – moje rodina, omalovánky 

PÍSNĚ : 

 poslech písničky Muzikantská rodina 

VÝTVARNÉ ČINNOSTI: 

 přání a dárek pro maminku 

POHYB : 

PH: MÁMA ŘEKLA! (obdoba hry Kuba řekl) 

Pobyt venku – pozorování domů, jejich barvy, počítáme okna, dveře 

POHÁDKY, PŘÍBĚHY A JEJICH ROZBORY : 

- O veliké řepě 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 


