
Téma: Krabice plná tvarů 
 

Záměr:  Osvojit si názvy základních geometrických tvarů, řadit je do jednoduchých 
    logických řad 
 
Klíčové kompetence: Zpřesňování si početních představ, užívání matematických pojmů, 
    vnímání elementární matematické souvislosti 
 
Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností 

Dítě a jeho tělo 
 
Umět se správně postavit při nácviku 
kotoulu vpřed, položit si ruce a sklonit 
hlavu 

Procvičujeme převaly se vzpažením 
Kotoul vpřed ze stoje rozkročného do sedu – 
cvičení proudovou metodou, pomoc učitelky 
některým dětem 
Pohybová hra „ Na psí boudičky“ 
 

Dítě a jeho psychika 
 
Pohotově reagovat na střídání zpěvu 
sólistů i skupin, na předehru, mezihru a 
dohru 

Melodická hra „ Na otázky a odpovědi“ 
Hra na tělo, melodizace, rytmizace 
Opakování písní formou hry „Na štafetu“ 
-střídání sólového zpěvu 
Seznámení s písní Mrazík 

Dítě a ten druhý 
 
Poznáváme a užíváme souzvučná slova 
různého významu - homonyma 

Didaktická hra „Co to ještě znamená“ – klíč, ucho, 
zámek, oko apod. 
Hry s obrázky – vytváříme skupinky různých 
obrázků, ale stejně znějících 
Práce s grafickým listem 

Dítě a společnost 
 
Vytvářet barevné mozaiky z různých 
geometrických tvarů, dodržet 
pravidelné střídání 

„Zdobíme kapesníček“ 
-vytvoříme si tiskátka z brambor nebo z filcu, které 
namáčíme do temper 
-můžeme použít i razítka geometrických tvarů, 
které pak pastelkami dokreslíme 

Dítě a svět 
 
Rozlišujeme a správně pojmenováváme 
tvary kruhové, čtvercové, obdélníkové a 
trojúhelníkové, hledáme jejich podobu 
v předmětech kolem nás 

Did. hra „Krabice plná tvarů“ – vytváříme obrázky 
na velké tabuli (různé tvary na suchý zip) 
-hledáme tvary v předmětech a hračkách (míče, 
kostky apod.) 
-zatloukáme tvary do korkové podložky 
-hra s plastovými tvary u stolečku – sestavujeme 
panáčka 
-práce s grafickým listem „Perníčky“ 
-navlékání korálků podle zadaného tvaru, předlohy 

 
Pobyt venku: Hledáme a určujeme tvary předmětů a věcí kolem nás – jaký tvar má např. 
střecha, dům, kola auta, dopravní značky apod., pozorujeme práci strojů na rybníku, co nám 
první mrazík vytváří v přírodě, hledáme nejkrásněji zbarvený list ze stromu 
 


