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Vzdělávací obsah Ctnost  

 Tři králové (6.1).  
(K+M+B - "Kristus, žehnej tomuto 
domu!" (z lat). 

 Zima je tu (zima, příroda v zimě, zimní 
sporty) 

 Povolání (co dělají rodiče, čím chci být 
až vyrostu, jaká povolání známe, co kdo 
v práci používá) 

 

PRACOVITOST: Práce je tvoření, spolupodílení 
se na vytváření jak nezbytných podmínek pro 
život, tak na kráse kolem nás, vykonávaná 
s láskou dává člověku radost, posvěcuje ho.  
- dokončený obrázek, dohraná hra znamená 
radost pro tebe i pro druhé (maminku, paní 
učitelku, kamarády) 
- hračky se lépe uklízejí společně, pomoz i s tím, 
s čím sis nehrál/a 
- práce končí, až když máš uklizeno své 
pracovním místo (odstřižky do koše, lepidlo do 
krabičky..) 
 
 
 

 

Obrázkové Slovní Matematické Číslice Písmeno 

Plemena psů 
Hudební skladatelé 

Slova od F Římské číslice XI-XX 
Puntíky 11-20 

9, 10 J, K, L 

 

 Pranostika Přísloví 

  Na tři krále mnoho hvězd – urodí se 
mnoho brambor (6. 1.) 

 Na Saleského Františka, meluzína si často 
zapíská (29. 1.)  

 „POŠETILÝ LEV“ - Lepší vrabec v hrsti než 
holub na střeše (s. 73, Zlatá kniha bajek).  

 „CÍSAŘ A STAŘEC“ – Moudrost je silnější než 
hněv (s. 65, tamtéž).   

 

 Příběh (porozumění a vyprávění textu, rozvoj řeči a sluchového vnímání) 

Sluch. vnímání: vytleskávání slabik, první a poslední písmeno ve slově, zakreslení puntíků podle 
počtu slabik, sluchová analýza a syntéza slov spadajících do tématu.  
Hledání, které slovo je delší: had x hadice, myš x myška, kůň x kobylka, pes x pejsek apod. 
Sluchová paměť: předčítáme dítěti věty, dítě opakuje, pokud se nedaří, čteme větu ještě jednou 

 Rozvoj matematických představ (předčíselné představy), prostorového vnímání 

Číslo jako adresa řady, pojmy – první, poslední, před, za, pod, nad, řazení předmětů zleva doprava.  
Hry v řadě a zástupu, třídění a řazení kostek různých stavebnic, řazení komínů, manipulace s víčky 
na podložkách, mozaika s kamínky. 

 



Psychomotorika 

 chůze po lavičce  

 procvičování dovedností s míčem – kutálení, podávání míče horem nad hlavou a dolem 
mezi koleny – děti seřazené za sebou; 

 nácvik rovnováhy - chůze po provaze, po balančních půlmíčích - různé dráhy; 

 zvládat pohybové dovednosti na sněhu 

 hra na „Mrazíka“ (koordinace pohybu, pohotovost, spolupráce);  

 děti, pojďte ke mně  - kroky různě velké podle pokynu;  

 hra na bruslení – klouzání na podlaze za pomoci hadříků;  

 hra Sněhuláci – orientace v prostoru, střídání různých druhů chůze a běhu, počítání do tří. 

 

Osobnostně sociální výchova 

Přemýšlení o tom, co má hodnotu, v čem rozpoznáváme lásku druhých (ve věcech materiálních 
nebo v péči a podpoře?) 
Příběh „Medvěd Péťa a divoká kočka“ z knížky Martiny Drijverové Medvěd Péťa a jeho přátelé, 
BRIO,  1999. 

 

Orientace v prostoru 

Hledání ukrytého předmětu pomocí navádění instrukcemi: rovně, doprava, doleva, dopředu, 

dozadu (pracovní listy, hry, praktické cvičení) 

 

Grafomotorika 

Dolní oblouk + vázaný oblouk. Kruh 
Házení na cíl (knoflíky do misky, míčky do krabice) 
Uzlování na šňůrkách (spojit dva provázky). 

Zrakové vnímání 

Optická diferenciace – označování obrázků, které jsou v řadě jiné. Pracovní listy.  

 

Výtvarný blok Pracovní činnost 
Zimní okénko 
Rampouchy, vločky  
Tříkrálová koruna  

Lávová lampa 
Sopka ve sněhu  
Ledové sochy, krystaly soli  

 

Hudební blok - písně, cvičení sluchu Poslech hudby 

1. Snížek 
2. Na lyže 
3. Ten umí to a ten zas tohle 

1. Menuet 
2. Strauss – Perský pochod  

Básničky Hádanky 

Každý má své povolání,  
práci, čili zaměstnání. 
Jeden třeba dobře vaří, 
jinému se v hudbě daří. 
Další dobře sportuje,  
jiný moři holduje.  
Jeden učí malé děti, 
jiný zase mete smetí. 
Někdo třeba lidi léčí, 
další umí spoustu řečí. 

Jízda na pekáči: rozpočítadlo 
Zapadaly stráně, jede, kdo má sáně.  
I my dolů jedem, jako fůra s ledem. 
Jako fůra mouky, držte si klobouky.  
 
 
 
 
 
 



Policista  
Všichni víme dozajista, kdo je to pan policista.  
Pomáhá a taky chrání, zlodějům v loupežích 
brání. 
Hlavně v noci, když už spíš.  
Rychlost velkou pokutuje,  
u havárky první vždy je.  
Zjistí, kdo napáchal škodu. 
Před školou je u přechodu.  
Policista, však to víš.  
 
Hurá děti, už je zima.   
Koulování bude prima.  
Z nebe padá bílý sníh, 
vyrazíme na saních.  
Postavíme sněhuláka,  
kulatého hejhuláka.  
Když ho rychle postavíme,  
na kopec pak vyrazíme.  
Z kopce nám to pěkně fičí,  
jedem jako o závod.  
Petr, Jirka, přitom křičí, 
teplý čaj pak přijde vhod.  
Po chvilce už jedem zase,  
zima ta nám nevadí.  
Venku je nám totiž blaze,  
jsme jak lední medvědi. 

Hebká, měkká, hřejivá.  
V zimě hlavu zakrývá. 
Patří do známé trojice,  
co chrání krk a ruce.  
Když jsi s nimi kamarád,  
neznáš nemoc ani chlad.  
(čepice, rukavice, šála) 
 
Sestra černá, bratr bílý, každý vládne světu chvíli. 
(den a noc) 

Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání 

Hláska Č, slova a popis obrázků s procvičením hlásky. 
Kontrola zubů jazykem – jazykem je přejíždíme ze strany na stranu.  
Nácvik správné techniky čištění zubů – ceníme zuby, pohybujeme rty a dostáváme se do všech 
štěrbin.  
Kočička vylizuje mlíčko – hrajeme si na kočičky.  
ŠPL 10 – mňoukání (18) Ovoce (29) pomalý nádech, rychlý přerušovaný výdech  

 

Angličtina 

Topic: Winter clothes + accessories 
 
Phrase: put on, take off 
 
Vocabulary:  
- coat, jacket, tights, boots, winter hat, mittens, scarf, gloves, 
- belt, glasses, watch, umbrella, earmuffs, backpack, handbag 
Story: Puss in boots 

 
 
 

 
 


