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Dům 

Dům - opakování  

Cíl 1 – Opakování  - slovní zásoba, příslovce (vlevo, vpravo, nahoře, dole), předložky 

(pod, mezi, vedle)  

Rozdáme dětem dům, ve kterém bydlí Momo (maňásek).  Obrázky s pokoji – vystříhané. 

„V minulých dnech nám Momo vyprávěl, jak vypadají pokoje u něj doma, dnes se podíváme, 

jak vypadá celý dům.“  Pak říká Momo: „Nahoře je pokoj, ve kterém je postel, skříň a stůl. Jak 

se jmenuje?“ „Dětský pokoj“ Děti si ho nalepí do správné kolonky. Pak Momo pokračuje: „Dole 

je pokoj, ve kterém je pohovka, stůl a televize. Jak se jmenuje?“ „Obývací pokoj“ Děti si ho 

nalepí do správné kolonky. Pak Momo pokračuje: „Mezi obývacím pokojem a dětským pokojem 

je pokoj, ve kterém je záchod, umyvadlo a vana. Jak se jmenuje?“ „Koupelna“. A děti si také 

nalepí obrázek do kolonky.  

Pak si s dětmi projedeme pokoj po pokoji, jako v předchozích dnech: „V dětském pokoji je 

skříň, vedle skříně je stůl… …“  

Nakonec si obrázek vybarví. 

Navazující pohybová činnost 

Cíl 2 – slovesa – činnosti (čistíme si zuby, díváme se na televizi, kreslíme si, apod.), 

předložka v + 6. pád  

Ve třídě uděláme 3 stanoviště – na každém bude obrázek jednoho pokoje (koupelna, obývací 

pokoj, dětský pokoj). Když hraje hudba, někdo hraje na bubínek, děti běhají, jakmile se 

zastaví hudba, paní učitelka řekne: „Děti, kde si čistíme zuby?“ – a děti běží k obrázku 

Koupelny a předvádějí činnost. A paní učitelka se zeptá: „Děti, kde jste?“ „V koupelně“ „Co 

tam děláte?“ „Čistíme si zuby“ a takto to pokračuje do vyčerpání aktivit. 
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