
STRUKTURA TÉMATU

TÉMA Lidské tělo (vs. zvířata)
Obsah (co se učí): Názvy částí lidského těla, slovní zásoba, jak vypadáme? (opozita - adjektiva)
Slova Lidské tělo, hlava: čelo, brada, oko, ucho, nos, pusa, zuby, tvář, obočí, řasy, vlasy; tělo: krk, ruka, noha 

(vč. párů), břicho, záda, zadek, chodidlo, rameno, koleno, stehno, lýtko, prst, loket, hrudník, bok x názvy 
zvířecího těla (čumák, ocas, tlama, tlapa...)

Fráze Já mám..., já nemám..., Jaký je...? Jaká je...? Jaké je...?

Gramatika Sloveso mít: Já mám... , Já nemám...plus 4. pád, opozita adjektiv – páry, otázky Jaký...? Jaká...? 
Jaké...?

Výslovnost Názvy lidského vs. zvířecího těla, písnička Hlava, ramena, kolena, palce (skupinově i individuálně)

Aktivity (jak se to učí) : Pohádka O Otesánkovi, viz aktivita Aktivní pohádka A na portále inkluzivniskola.cz
Pohádka o řepě – inscenace,  viz aktivita Aktivní pohádka B na portále inkluzivniskola.cz
Písnička Hlava, ramena, kolena, palce četně názorné ukázky
Kreslení obličeje po slepu na tabuli/ papír – dle instrukcí L nebo S
Obkreslování vlastního těla (dále pak ruky, chodidla) na velký papír, včetně pojmenovávání prstů 
(spojeno s barvami, každý prst má určitou barvu) – skupinová práce

Čtení Pohádka O Otesánkovi – viz aktivita
Mluvení Převyprávění pohádky, popis S ve třídě, popis sebe, básnička Hlava, ramena, kolena, palce
Poslech Pohádka O Otesánkovi, viz aktivita Aktivní pohádka A na portále inkluzivniskola.cz

Pohádka o řepě – inscenace,  viz aktivita Aktivní pohádka B na portále inkluzivniskola.cz
Písnička Hlava, ramena, kolena, palce včetně názorné ukázky

Psaní Názvy částí těla (záleží na pokročilosti)

Další poznámky, komentáře……..
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