
IB : SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE 

TÉMATICKÝ CELEK : JÁ A MOJE RODINA 

DATUM: 2.5. - 6.5. 2022 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

- Seznámit se s tradicí stavění Májky 

- Seznámení se svátkem „Den matek“ 

- Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností – vyjádření (vlastních 

myšlenek, emocí, co se doma slaví, rolí jednotlivých členů rodiny) 

- Rozvoj paměti – upevňování písní a básní, jména členů rodiny, profese tatínka a 

maminky, vědět kde bydlím 

- Rozvoj hrubé a jemné motoriky 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

- Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své 

myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede 

smysluplný dialog 

- Komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými, chápe, že 

být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 

- Porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 

- Zachycovat a vyjadřovat své prožitky 

- Formulovat otázky, odpovídat hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ  

JAZYK A ŘEČ: 

Rozvoj komunikace: 

Rozhovor s dětmi: 

- Vyjmenování členů rodiny 

- Povídání o tom, kde bydlím 

- Jak vypadá náš dům, kolik má místností, co se v místnosti nachází, jaké činnosti 

v nich děláme 

- Povídání na téma „moje maminka“, vyjádření dětí, jak je nám dobře na světě s 

maminkou a tatínkem, (vztahy – bezpečí – jistota- láska), jak poznáme, že nás má 

někdo rád 

- PPD: Dokázat se představit  ( umět říci své jméno a příjmení, věk, kde bydlím,…),  
umět pojmenovat kamaráda, paní učitelku 

 

 



 

Jazyková pregramotnost:  

- Vytleskávání slov členů rodiny 

- Tvoření rýmů na téma maminka 

- Komunikovat celou větou, rozvoj slovní zásoby 

-  Poslech pohádky, dokázat převyprávět příběh  

Matematická pregramotnost:  

- Početní operace – počítání kamarádů, místností v domě 

- Prostorová orientace – nahoře, dole, vlevo, vpravo - kde bude obývák, kuchyň,…. 

- Porovnávání stuh na Májku – kratší, delší, nejkratší, nejdelší 

Logopedická prevence: 

- Artikulační cvičení, gymnastika mluvidel  

- Dechové cvičení – posílání pusinek pro maminku 

Básně a říkadla: 

- Nácvik básní k vystoupení dětí 

Grafomotorika: 

- Uvolňovací cviky 

- Omalovánka – moje rodina 

Emoční rozvoj: 

- Jak je nám dobře na světě s maminkou a  

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

- jak se dnes máš, jak se měl, když tě ráno maminka probudila? Těšil ses do školky? Jak 

se cítíš, když vidíš maminku, když venku prší, když máš narozeniny, když dostaneš 

dárek. Děti se vyjadřují pomocí smajlíků nebo obličejů – neverbální komunikace. 

 

Rozvoj sebeobsluhy: 

- zapínání a rozepínání knoflíků, zipu 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu: 

- Procházky po okolí – ochrana přírody – sběr odpadků třídění odpadu 

- Pohybové hry a aktivity 

- Relaxace  

Pracovní a výtvarné činnosti:    

- Přání a dárek pro maminku – polytechnika (zatloukání hřebíčků, namotávání vlny,..) 

 



Hudebně pohybové aktivity: 

- Nácvik písní s pohybem k vystoupení dětí 

- Naše máma 

Pohyb: 

- Procházky 

- Zahřátí – lokomoční pohyby, protažení, relaxace 

- Pohybové hry 

Pohybové hry : 

- Na třetího – máma, táta a já 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

- Podstatná jména – na téma moje rodina (táta, máma, bratr, sestra, babička, dědeček), 

slovesa – co dělá moje maminka a tatínek (čte, stará se – pečuje, mazlí se,..) 

Ostatní: 

- hra „Svět lidí je jedna velká pavučina“ 

- Pohádka „O neposlušných kůzlátkách“ 

- Polytechnické činnosti – zatloukání hřebíčků, stavba domečků z různých materiálů, 

stavebnic,.. 

- Modelování - můj dům, moje maminka 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Obrázky vystřihni a nalep dle posloupnosti – fáze vývoje člověka 

 



 



 



 

 

 

 

 


