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Kód DUM Téma Obsah 

VY_32_INOVACE_Prv2A_221 Škola a já Přiřazování správných slov, odpovědi na otázky, vyřazování nesprávných slov. 

VY_32_INOVACE_Prv2A_222 Ovoce a zelenina Rozdělení ovoce do skupin, pojmenování zeleniny, hra - puzzle. 

VY_32_INOVACE_Prv2A_223 Doprava a já Opakování a procvičování vědomostí, rozdělování  dopr. prostředků do skupin. 

VY_32_INOVACE_Prv2A_224 Podzim Doplňování vět, uklízení skříně s oblečením, přiřazování slov k obrázkům. 

VY_32_INOVACE_Prv2A_225 Živočichové ve volné přírodě Určování savců, rozdělení ptáků na stálé a stěhovavé, doplňování vět. 

VY_32_INOVACE_Prv2A_226 Rodina a já Pojmenování obrázků členů rodiny, vztahy v rodině, hra Sudoku. 

VY_32_INOVACE_Prv2A_227 Domov a stát Procvičování vědomostí o domově a státě, doplňování do textu. 

VY_32_INOVACE_Prv2A_228 Zima a já Doplňování vět, balení zavazadla na hory, vybírání dárků pod stromeček. 

VY_32_INOVACE_Prv2A_229 Člověk a jeho zdraví Opakování znalostí o zdraví, nemocech, hygieně, smysly a jejich sídlo, části těla. 

VY_32_INOVACE_Prv2A_230 Potraviny a výživa Rozdělení potravin do skupin, vytvoření jídelníčku, hra -puzzle. 

VY_32_INOVACE_Prv2A_231 Lidé a čas Určování správného času, druhy hodin, hra – domino. 

VY_32_INOVACE_Prv2A_232 Zaměstnání Profese dospělých, správné pojmenování profesí, trávení volného času- záliby. 

VY_32_INOVACE_Prv2A_233 Jaro a já Opakování znalostí o jaru, přiřazování obrázků do textu, vymalování obrázku. 

VY_32_INOVACE_Prv2A_234 Domácí zvířata Opakování a procvičování vědomostí o domácích zvířatech, hra- Co nám dává… 

VY_32_INOVACE_Prv2A_235 Louka Vyřazování věcí, které na louku nepatří, povídání o louce, báseň. 

VY_32_INOVACE_Prv2A_236 Pole Co na pole nepatří, využití zemědělských plodin. 

VY_32_INOVACE_Prv2A_237 Les Poznávání stromů, lesních plodů, hub, zvířat, hra-Šibenice. 

VY_32_INOVACE_Prv2A_238 Voda Povídání o vodě, o obrázcích, pojmenovávání obrázků. 
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VY_32_INOVACE_Prv2A_239 Léto  Opakování znalostí o létě, doplňování vět, rozdělení ovoce do skupin. 

VY_32_INOVACE_Prv2A_240 Pohádky Práce s pohádkou, doplňování do textu, reprodukce a dokončení pohádky. 
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