
OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Výstupy Obsah učiva Poznámky

 Upevňovat získané dovednosti a 

návyky (hygiena, společenské 

chování)

Přispívat k rozvoji tělesné 

zdatnosti, otužování a 

sportovního chování.

Míčové hry, závodivé hry, běh 

s překážkami.

Soutěže 

družstev

V zimě bobování.

Kolektivní hry (kopaná, vybíjená, 

košíková)

Správné přecházení vozovky, 

seznámení s nebezpečnými 

situacemi.

Přecházení vozovky. Určování 

dopravních značek.

Orientace v okolí školy.

Nebezpečné křižovatky a nebezpečné 

situace.

Cestování 

dopravními 

prostředky.

Turistické značky. Turistika

Výstupy Obsah učiva Poznámky

Pěstovat estetické cítění a 

představivost, rozvíjet fantazii

Malování, kreslení, stříhání 

Kreslení v přírodě

Seznámení s různými 

technikami (modelování,

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

UMĚNÍ A KULTURA



koláže, zapouštění 

barev, skládání,…).

Výtvarné soutěže.

Ilustrace dětské knihy.

Návštěva školní knihovny.

Pěstovat zájem o hudbu, 

rozvíjet smysl pro rytmus

Poslechové skladby, hra na 

Orfeovy nástroje. Zpěv.

Poslech hudby a 

mluveného slova 

(soustředění). Účast na 

školním vystoupení pro 

rodiče.

Rozvíjet správnou výslovnost, 

vyjadřovací schopnosti, 

dýchání.

Rozpočítadla, jazykolamy, 

veršované pohádky. Hra na 

tělo.

Vztah k uměleckým dílům Malované písničky. Návštěva divadelního 

představení.Četba na pokračování.

Písničky J. Uhlíře a Z. Svěráka

Taneční kroky a hry.

Výstupy Obsah učiva Poznámky

Seznámit děti s různými 

pracovními technikami.

Práce s papírem, textilem, 

přírodninami, modelínou, 

vlnou

Využití keramické dílny, 

práce ve skupinách. Účast 

v soutěžích.

Účast na sběrových Rozvoj zručnosti, představivosti 

a fantazie.

Tvořivé hry se stavebnicemi

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE



(Lego, Cheva, dřevěné kostka…) akcích.

Hygiena prostředí. Sebeobslužné

činnosti.

Zalévání rostlin. Podílení se na 

výzdobě tříd a školy.

Dodržení bezpečnosti při 

práci.

Výstupy Obsah učiva Poznámky

Pěstovat pěkné vztahy-

chování ke spolužákům i 

dospělým osobám.

Oslovování kamarádů a 

dospělých.

Rozhovory-vztahy 

v rodině,

Trávení volného času, 

pomoc starším osobám.

Vést děti k samostatnosti 

a správnému vystupování

na veřejnosti.

Důležitá telefonní čísla. 

První pomoc.

Připomínání významných 

výročí a historických 

událostí.

Umět zvládat základní 

sebeobslužné činnosti.

Hry na nakupování, 

cestování návštěva u 

lékaře…

Poznávat a chránit 

přírodu.

Práce s atlasy 

(živočichové, rostliny, 

města a jejich znaky, 

země a vlajky…) a 

encyklopediemi.

Vycházky (orientace 

v místě bydliště, 

poznávání přírody- 

chráněná území Prahy)

Chráněná území ČR, 

hrady a zámky. Bohatství 

Ukázky z literárních děl 

(sledování dokumentů-

 ČLOVĚK A JEHO SVĚT



lesa, polí a luk. TV)

Lidová přísloví a 

pranostiky

(Veselý krok přes celý rok,

Špalíček…)

Lidové tradice

Hry- pexeso, kvarteto


