
Třídní plán: 20. 4. – 24.  4. 2020    Koťata    

(Bc. Jana Nováková) 

Téma: Svět záhad 

Podtéma: Svět vesmíru 

Klíčová kompetence: k učení 

 soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí 

+ další pracovní listy k tématu ke stažení – v příloze PDF 

Vzdělávací 

oblast 
Rozvíjení 

gramotnosti 

Očekávaný výstup 

 
Dítě a jeho tělo 

Pohybová Reakce na světelný signál  
Poh.hra. – Slunce a Měsíc- noc – děti leží na zemi a odpočívají, 
den-  rozsvítím světlo lustru – děti se vzbudí a běhají v prostoru 

Báseň – Měsíc a hvězdy (příloha) 

                                      
Dítě a jeho 
psychika 

Přírodovědná 

Pohybová 

Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 
(odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, 
nacházet společné znaky, podobu a rozdíl) 

„Z čeho je naše planeta“ -  zkoumání vlastností půdy, písku, 
kamene a vody – pokusy a porovnávání vlastností při hře venku na 
zahradě, v pískovišti – (viz. foto) 

Papírová raketa – práce s papírem (viz. foto) 

 
Dítě a ten 
druhý 
 

 

Sociální 

Čtenářská 

Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí 
ovládat svoje city a přizpůsobovat své chování ve vztahu 
k sobě i druhým 
Hra na mimozemšťany  
Dospělý nebo dítě rozloží slova na jednotlivé hlásky a představuje 
mimozemšťana (např. A-U-T-O). Ostatní „lidé“ se snaží porozumět 
mimozemské řeči. Hru můžeme obrátit – dítě se snaží rozložit dané 
slovo na hlásky. Procvičujeme tak sluchovou analýzu a syntézu. 
Rozkládání slov na hlásky – rozhovor s použitím rozložených slov 
příklad 
j-á  j-s-e-m  u-f-o- n… + pracovní list (hlásky – rozklad slov) 

 
Dítě  
a společnost 
 

 

Pohybová 

Přírodovědná 

 

Zachycovat skutečnosti ze svého okolí pomocí 
výtvarných technik  
„Moje planeta“- Moje planeta 
Pomůcky: vodové barvy, papír, štětce 
Kresba planety vodovými barvami. Co vše bych chtěl mít na své 
planetě. Bude moje planeta velká, nebo malá? Děti si samy nakreslí 
planetu. (foto příloha) 
Písnička o Zemi (příloha) 

 
Dítě a svět 

 

Přírodovědná 

 

Mít elementární poznatky o planetě Zemi a vesmíru 
 
Výukový program-
https://www.youtube.com/watch?v=vPI6jEJQX6Q  příloha 

Prasátko Pepa – Výlet na měsíc- pohádka 
https://www.youtube.com/watch?v=itXe9Cj7HL8-   příloha 

https://www.youtube.com/watch?v=vPI6jEJQX6Q
https://www.youtube.com/watch?v=itXe9Cj7HL8-




 













 



Papírová raketa

Potřebujeme:

roličku od kuchyňských utěrek
nůžky
barvy
lepidlo

1. Roličku od kuchyňských utěrek nastříháme dle obrázku a vsadíme jehlan s z konce roličky..

2. Přiděláme také raketové trysky.

3. nabarvíme dle fantazie

b
a
r
e
v
n
é

https://www.promaminky.cz/uploads/photos/howto/papirova-raketa-3079/large/diy-rocket-wd-pt-61141.jpeg
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