
Téma IB: SVĚT KOLEM NÁS 
 

Tematický celek. Poznávání okolního světa – zvířata na kontinentech 
 
Vzdělávací cíle: 

• Rozvoj řečových schopností – umět popsat obrázek, rozvoj výslovnosti a souvislé 
vyjadřování 

• Rozvoj jemné motoriky – sestavit obrázek z dílků, nepřetahování při vykreslování 
obrázků 

• Rozvoj matematických dovedností – počítání 1-10 

• Rozvoj schopností v oblasti sluchového vnímání – vytleskávání slov, poznat podle 
sluchu, které ej to zvíře (slon, lev, papoušek, opice atd….) 

 
Jazyk a řeč 

• Rozvoj komunikace – povídání s obrázky – rozdíl mezi krajinami (poušť x ČR), 
vysvětlení, kde jaká zvířátka žijí a jak vypadá jejich prostředí v kterém žijí, poznávání 
zvířátek na obrázku (správné pojmenování) 

• Jazykový program – vytleskávání slov – „žirafa, slon, opice“ – vytleskávat a určit počet 
slabik, určit první písmenko na začátku slova a vymyslet jiné slovo na stejné písmenko 

• Matematický program – práce s obrázky – spočítat zvířátka a určit kde je méně a kde 
více 

• Popis zvířátek podle hmatu 
 
Grafomotorika:  

• pracovní listy 

• procvičování ruky 
 
Hudebně dramatické aktivity: 

• Písnička: „Pět minut v Africe“ 

• Rozmluvení, rozdýchání, rozezpívání, nácvik písničky 

• Zpívání písničky + doprovodný pohyb 
 
Výtvarné činnosti: 

• Lev – z papírového tácku, malování temperovými barvami 

• Had – skládání papírů do harmoniky + dolepení hlavy 
 
Pohyb: 

• „Najdi zvířátko“ – paní učitelka po třídě rozmístí zvířátka (5-6 ks) a řekne: „až se 
bubínek zastaví a všichni najdou slona“, děti musí co nejrychleji najít slona. Při 
bubnování děti běhají pomalu, rychle, pozadu atd. Děti hledají obrázky i po 
skupinách, holky najdou žirafu, kluci najdou opici atd. 

• PH: na zvířátka  
 
Poznávání: 

• Poslech zvuků zvířat a poznání, které zvířátko to bylo 

• Poznávání zvířátek na obrázcích, plastových – hmatem 



Opakování: 

• Dny v týdnu, měsíce, roční období 

• Opakování písniček, které jsme se již naučily 

• Opakování barev  


