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Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3374 

Název projektu Škola porozumění 
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Číslo v digitálním archivu školy VY_32_ZAZNAM_Prv1-2_341-360 

Kód DUM Téma Obsah 
VY_32_INOVACE_Prv1-2_341 Jsem školák Třídění obrázků na téma škola, skládání písmen a tvarů podle algoritmu, vybírání písmen. 

VY_32_INOVACE_Prv1-2_342 Podzim v sadu a na zahradě Pojmenování druhů ovoce a zeleniny, jejich třídění, vybarvení obrázků, kreslení. 

VY_32_INOVACE_Prv1-2_343 Lidské tělo, péče o zdraví Přiřaz. slov k obrázku, doplň. slov do vět, luštění křížovky, kreslení obrázků hyg. potřeb. 

VY_32_INOVACE_Prv1-2_344 Lidské tělo, péče o zdraví Přiřazování slov do obrázku, doplňování slov do vět, luštění křížovky, kreslení. 

VY_32_INOVACE_Prv1-2_345 Domácí zvířata a jejich mláďata 
Přiřazování slov s názvy samic a mláďat do tabulky, hledání názvů mláďat ve větách, 
doplňování slov do vět, luštění křížovky. 

VY_32_INOVACE_Prv1-2_346 Roční doby - podzim Vybarvení obrázků, hledání slov, názvy podzimních měsíců, doplň. slov, hádanka. 

VY_32_INOVACE_Prv1-2_347 Roční doby - zima Vybarvení obrázků, luštění názvů svátků, názvy zimních měsíců, doplň. slov, hádanka. 

VY_32_INOVACE_Prv1-2_348 Roční doby  - jaro Vybarvení obrázků, rébus, sestavování názvů jarních měsíců, doplňování slov, hádanka. 

VY_32_INOVACE_Prv1-2_349 Roční doby - léto Vybarvení obrázků, hádanka, názvy letních měsíců, doplň. slov do vět, kreslení činností.  

VY_32_INOVACE_Prv1-2_350 Lidé a čas Řazení dnů v týdnu, určování časů na ciferníku, sestavování denních činností, křížovka. 

VY_32_INOVACE_Prv1-2_351 Škola Vybírání povolání dospělých, doplňování slov do vět, luštění křížovky. 

VY_32_INOVACE_Prv1-2_352 Savci Přiřazování slov do obrázku, oprava nesprávných slov, luštění křížovky. 

VY_32_INOVACE_Prv1-2_353 Ptáci Přiřazování slov do obrázku, třídění názvů ptáků do tabulky, korekce textu. 

VY_32_INOVACE_Prv1-2_354 Zelenina Třídění obrázků podle druhu zeleniny, doplňování slov k částem rostliny, oprava textu.  

VY_32_INOVACE_Prv1-2_355 Ovoce Třídění obrázků podle druhů, označování části stromu, luštění čtyřsměrky. 

VY_32_INOVACE_Prv1-2_356 Rodina 
Zařazení členů rodiny do nadřazených pojmů, vyhledávání dvojic příbuzných, umístění 
členů rodiny do časové přímky. 

VY_32_INOVACE_Prv1-2_357 Lidské tělo Zařazování názvů lidského těla do obrázku, názvy smyslů k obrázkům, luštění křížovky. 

VY_32_INOVACE_Prv1-2_358 Hodiny a čas 
Poznávání druhů hodin, určování času na hodinách, srovnávání časových událostí, 
korekce číslovek v textu. 
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VY_32_INOVACE_Prv1-2_359 Hospodářská zvířata 
Doplňování názvů zvířat do tabulky, přiřazování obrázků do vět, doplňování obrázků 
podle užitku zvířat. 

VY_32_INOVACE_Prv1-2_360 Ochrana přírody a chování člověka v přírodě Třídění odpadového materiálu, správné chování lidí, zařazování zvířat do ekosystémů. 

 

Datum   25. 3. 2013 Podpis  

Jméno a podpis ředitele Mgr. Jaroslav Feřtek  

 


