Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět (žáci s LMP)
Ročník: 1.
Kompetence (výstupy)

Učivo – obsah

Mezipředm.
vazby
Vv, Hv

- žák se orientuje ve škole, ve třídě a v okolí
školy
- udržuje pořádek
- popíše a zvládne cestu do školy
- popíše svůj dům/byt a zná adresu svého
bydliště
- byl seznámen se základními pravidly
bezpečného chování účastníka silničního
provozu

Jsem školák
- prostředí školy, život ve škole
- základy dopravní výchovy
Domov
- adresa bydliště

- měl by umět vyjmenovat hlavní části
lidského těla

Lidské tělo
- smysly a jejich funkce

- uplatňuje hygienické návyky a zvládá
sebeobsluhu
- měl by umět sdělit své zdravotní potíže a
pocity
- byl informován, že nesmí užívat léky bez
vědomí lékaře, rodičů, učitele

Ochrana zdraví a čistota
- hygienické návyky, sebeobsluha
Nemoc
- informovat dospělé o bolesti,
malátnosti, průjmu apod.
- návštěva u lékaře
- podávání léků
Úraz
- přivolání pomoci
- 1. pomoc při drobném poranění
Péče o naše zdraví
- spánek

- měl by umět zvládnout ošetření při
drobném poranění
- byl seznámen s významem pohybu,
dostatečného spánku a odpočinku pro
zdraví

možnost
vycházky

Termín
září

Na cestě domů

Vv, Tv, Pč
Zařazováno
průběžně

Využití
kalendáře
přírody

Roční období
Základní orientace v čase
- den, týden
- měření času – celá hodina
Kalendář, rok, roční období

Pč, Vv, Hv

Domov a moje rodina
- otec, matka, bratr, sestra,
sourozenec, syn, dcera
- rodinné události a akce

Vv, Pč

Říjen –
červen

- žák se orientuje v částech dne
- žákovi bylo názorně ukázáno, jak se čas
měří
- byl seznámen s orientací v čase: teď, před
chvílí, za chvíli, včera, zítra, dnes, roční
období
Režim dne
- zná rozvržení svých denních činností
Využití volného času
- měl by umět chápat rozdíl mezi aktivním a
pasivním odpočinkem
- rozlišuje role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi
- umí vyprávět o rodinných událostech a
akcích, popsat je, nakreslit
- byl seznámen s dodržováním základních
pravidel společenského chování
- projevuje toleranci k odlišnostem
spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům

Poznámka

- mezilidské vztahy – žák – učitel
– spolužák
- rozdíly, podobnost lidí – původ,
barva pleti, jazyk
- kladné a záporné povahové
vlastnosti
- práva a povinnosti žáků školy

Listopad –
prosinec

- měl by poznat nejběžnější druhy domácích
zvířat a jejich mláďat
- měl by znát názvy běžných druhů volně
žijících zvířat
- měl by umět pojmenovat základní druhy
ovoce a zeleniny a měl by poznat rozdíly
mezi dřevinami a bylinami

Domácí zvířata
- samec, samice, mládě
Volně žijící zvířata
- v sadu, na zahradě

Vv, Hv, Pč

Rostliny
Poznávání ovoce a zeleniny

Vv, Hv, Pč

Leden únor

říjen červen

Pomůcky: pracovní sešity a listy, obrazy – roční období, soubory magnetických obrázků k jednotlivým
tématům, encyklopedie, knihy o přírodě
Projekty: 1. Voda, 2. Pohádky, 3. Velikonoce
Exkurze: 1. Kravín, 2. ZUŠ
Výlety: 1. ZOO, 2. Ratibořice

