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Název školy Základní škola Kladno, Vodárenská 2116 

Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3374 

Název projektu Škola porozumění 

Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Zpracovatel sady DUM Blanka Havelková 

Název sady DUM Rodina, svátky 

Číslo sady 15 (281-300) 

Číslo v digitálním archivu školy VY_32_ZAZNAM_Prv2C_281-300 

Kód DUM Téma Obsah 

VY_32_INOVACE_Prv2C_281 Rodina, příbuzenské vztahy Znázornění věku na č. ose, doplňování vztahů mezi členy rodiny, odkrytí obrázku 

VY_32_INOVACE_Prv2C_282 Rodinní příslušníci Přiřazování dvojic rod. př., chronologické řazení, vyhledávání názvů rod. přísl.-hra  

VY_32_INOVACE_Prv2C_283 Můj domov Pojmenování místností v domě, poznávání domácích pomocníků, třídění prací 

VY_32_INOVACE_Prv2C_284 Etapy života Prezentace posloupnosti životních etap, hra Domino – přiřazování členů rodiny 

VY_32_INOVACE_Prv2C_285 Domácí práce Prezentace dom. spotřebičů, přiřazování činností, hra pro procvičení, doplňování  

VY_32_INOVACE_Prv2C_286 Rodina v divadle Poznání prostředí divadla, vhodné oblečení a chování, hra – poznávání pohádek 

VY_32_INOVACE_Prv2C_287 Advent  Prezentace tradic a zvyků, ověřování získaných vědomostí formou her a činností 

VY_32_INOVACE_Prv2C_288 Mikuláš  Prezentace postavy Mikuláše, ověřování získaných poznatků a vědomostí 

VY_32_INOVACE_Prv2C_289 Vánoce Poznávání tradic, třídění poznatků, doplňování slov při ověřování zís. poznatků 

VY_32_INOVACE_Prv2C_290 Oslava narozenin Třídění zdr. a nezdravé pohoštění, vhodné chování, procvičení zapamatování 

VY_32_INOVACE_Prv2C_291 Rodinné oslavy  Uspořádání sl. tabule, druhy rodinných oslav, odpovídající slovní páry – oslava  

VY_32_INOVACE_Prv2C_292 Stolování v rodině Prostření stolu, společné stolování rodiny, čas k jídlu, třídění potravin 

VY_32_INOVACE_Prv2C_293 Rodina slaví Silvestr a Nový rok Měření času na hodinách, posloupnost rodinných událostí, plynutí času 

VY_32_INOVACE_Prv2C_294 Práce a volný čas v rodině Tř. odpočinkových činností, zaměstnání členů rodiny, doplnění vhodné odpovědi 

VY_32_INOVACE_Prv2C_295 Velikonoce  Prezentace historie tradic a zvyků, doplňování správných odpovědí  

VY_32_INOVACE_Prv2C_296 Zvířecí rodina Seznámení s prací na farmě a užit. zvířaty, přiřazování, doplňování , vyhledávání 

VY_32_INOVACE_Prv2C_297 Rodina, péče o zdraví Lidské tělo a péče o něj, přiřazování, vyhledávání, správné doplňování odpovědí 

VY_32_INOVACE_Prv2C_298 Svátek matek Seznámení s tradičním svátkem, poznání důležitosti role matky, poděkování 
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VY_32_INOVACE_Prv2C_299 Den dětí  Způsob a možnosti oslavy, doplňování vhodných činností, hry 

VY_32_INOVACE_Prv2C_300 Rodina na prázdninách Správné chování v př., ochrana př., místa výskytu přírodnin, doplňování, třídění 
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