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Metodika
Slide 4:  Moje rodina - úvodní slide

Slide 5:  Moje rodina - úvodní slide

Slide 6:  Moje rodina a já - žák řadí členy rodiny od nejstaršího k nejmladšímu.

Slide 7:  Babičky a dědečkové - žáci určují, název pro danou pozici v rodině.

Slide 8:  Znáš členy rodiny? - kvíz

Slide 9:  Období lidského života - žáci spojují obrázek s názvem  období lidského života.

Slide 10: Pojmenuj nás správně - žáci přiřazují popis  k názvu pozice rodině.

Slide 11: Hledej názvy členů rodiny - žáci vyhledávají názvy členů rodiny ukryté ve větách.



Moje rodina

Ahoj, vítám vás ve svém světě. Jmenuji se Jirka a představím vám svou 
rodinu.
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Moje rodina a já
Můj tatínek se jmenuje Radim, má 36 let. Maminka Katka má 32 let. 
Mám staršího bráchu, Tomíka, který už chodí do druhé třídy. Míša, je 
mladší než Tomík, ale starší než já, má 6 let a po prázdninách půjde do 
školy. Já mám 3 roky a už se těším, až budu chodit do školky.
Seřaď členy mé rodiny od nejstaršího k nejmladšímu.
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Babičky a dědečkové
Babičky a dědečkové jsou rodiče našich rodičů. Tatínek mého tatínka 
se jmenuje Rudolf a maminka mého tatínka Jana. Tatínek mé maminky 
je Mirek a maminka maminky se jmenuje Iva. 
Já jsem jejich

vnuk
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Znáš členy rodiny?



Období lidského života
Každý z nás v životě prochází různými obdobími. Když se narodíme, jsme 
kojenec, pak batole, předškolák, školák, dospívající, dospělý a nakonec 
starý člověk. Přiřaď správně  k obrázku název životního období.

kojenec batole
předškolák

školákdospívající
dospělýstarý člověk



Pojmenuj nás správně



Hledej názvy členů rodiny

Bobra trápí bolavý zoubek.

Katko, nezapomeňte taky na Míšu!

Na starém hradě Davle straší bílá paní.

Sova zahoukala a my jsme se strachem utíkali domů.

Pohádka mi vnukla nápad na divadelní představení.
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