
Třídní plán: 4. 5. – 7. 5. 2020    Koťata 

Téma: Můj svět 

Podtéma: Mám rád svoji maminku – moje rodina 

Klíčová kompetence: sociální a personální 
dětským způsobem projevovat citlivost a ohleduplnost k druhým, rozpoznat nevhodné 

chování 

 

Vzdělávací 

oblast 
Rozvíjení 

gramotnosti 

Očekávaný výstup 

 
Dítě a jeho 
tělo 

Pohybová 
 

Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 

(postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, 

udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové 

práce, práce na zahradě apod.) 

„Jak mamince pomáhám?“ – rozhovor o činnostech 
v domácnosti, se kterými můžeme mamince pomoci  
Kreslení – Moje maminka (příloha) 
Náměty pro tvoření ke Dni matek (příloha) 

„Naše máma“ – Pavel Novák – píseň 
https://www.youtube.com/watch?v=xTvhlSgOf2I – odkaz  

                                      
Dítě a jeho 
psychika 

 

Sociální 

 

Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové 

prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i 

strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy 

v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí 

„Mám rád svoji rodinu“ – rozhovor o společných zážitcích 

(z výletu, návštěvy, společné hry, četba, s kým se občas hádám, 
co mi vadí, s kým si nejraději hraji………….) 

„Pohádka o mamince“- (příloha) 

Pracovní list – Smajlíci- zkus se zatvářit stejně, jako smajlíci na 
obrázku –praktická hra s rodiči, Srdíčko - grafomotorika (příloha) 
„Báseň o mamince“ – (příloha) 

 
Dítě  
a společnost 
 

 
Sociální 

 

Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině) 

svou roli, podle které je třeba se chovat 

Moje rodina – rozhovor o tom, kdo má jakou roli 

v rodině, jak se kdo jmenuje (jméno a příjmení) 

(maminka se stará o domácnost, nakupuje… tatínek opravuje 
auto, štípe dřevo…, děti chodí do školky a pomáhají rodičům…., 
babička s dědou občas pomáhají s hlídáním dětí……..) 
Pracovní listy – přiřaď, co ke komu patří, Jsem členem jedné 
rodiny (příloha) 
Vzdělávací pořad kostičky-  díl - Moji Lidé 56/58 
https://decko.ceskatelevize.cz/kosticky - odkaz 

 
Dítě a svět 

 
Přírodovědná 

 

Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé 

(všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a 

proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě 

počítat, přizpůsobovat se běžně proměnlivým 

okolnostem doma ) 

Když se člověk narodí – rozhovor s dětmi o průběhu 

života – miminko, batole, předškolák, školák, student, 
dospělý, babička a děda, prababička a praděda    

(foto příloha)  

https://www.youtube.com/watch?v=xTvhlSgOf2I
https://decko.ceskatelevize.cz/kosticky


Náměty pro tvoření ke Dni matek 



 



 



 





Spoj čarou, co ke komu patří  - přiřazování 





 



NOVOROZENEC -  Miminko 



BATOLE 



PŘEDŠKOLÁK 

 



ŠKOLÁK 



 

STUDENT - dospívající 



Dospěláci - Rodiče 



BABIČKA A DĚDA 



PRABABIČKA A PRADĚDEČEK 
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