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               ROK 
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      Každý den doma pracujeme s kalendářem. 

Je to pomůcka, kterou máme nejdéle ze 

všech. Holky získávají přehled o počasí,             

o oblékání, o dnech v týdnu, a počtu dní                

v měsíci, o ročních obdobích atd. 

      Jako poslední jsme přidaly obrázky ke 

dnům v týdnu. Znázorňujeme činnosti, 

které nás čekají anebo ty, které jsme zažily. 

Holkám tenhle způsob znázorňování 

usnadňuje představu o včera, za tři dny, 

pozítří, o víkendu atd. 

      …..na svátky a narozeniny upozorňujeme 

tím, že na příslušné datum nalepíme fotku 

toho, kdo bude „slavný den“ mít….. 
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      V úplném úvodu a seznamování se s pojmem rok jsme používaly doma vyrobený 
model Slunce, Země a Měsíce. Je jím možné otáčet a zkoušet si co je měsíc, rok a 
jak se Země otočí. Holky to hodně bavilo, šlo ale o první seznámení, k modelu se 
vracíme vždy, když potřebujeme. 
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      Nepracujeme jen s 

obrázky, ale hrajeme hry, 

kdy jedna holčička je 

Slunce a druhá obíhá a 

hlásí, který je měsíc. Nebo 

jedna je Země, druhá 

Měsíc a hlásí jestli je noc 

nebo den. Používáme 

baterku a velkou 

nafukovací zeměkouli. 
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      Pro ilustraci jsme opět použily koule od největší po nejmenší – rok – den –  a holky třídily a 

přiřazovaly popisky. Později zvládly přiřadit i číselné symboly 365, 31 adt. 
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      Slunce znázorňuje rok, paprsky 12 měsíců…….. Holky si rády s „naším rokem“ hrají. 

Žlutá stuha je paprsek slunce, kterým míří na Zemi v různá roční období do jiného místa. 
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Kolíčky připevňují holčičky obrázky měsíců, na paprsky rozdělí 12 mističek a 12 korálků. 
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      Zkoušíme, jak dopadají na místo, kde na 

Zemi žijeme, paprsky v létě. 

A jaké obrázky k létu patří? 
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      Malujeme vlastní kalendář. 

      Na začátku roku jsme začaly malovat 
kalendář. Pro každý měsíc se snažíme 
najít nějaký typický znak a ten 
namalujeme. Měníme techniky, holky 
malování a kreslení moc baví, takže se 
nest, že by odmítly tvořit. 
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      Povídáme si o rozdělení roku a jak 

se jeho částem říká. 

……..čtyři roční období jsou čtvrtiny 

roku……dostaly jsme se i k dvanáctinám, 

protože 12 měsíců už znají………. 
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      Na roční období existuje velké množství 

různých her. 
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…..puzzle všeho druhu nikdy nezklamou…….. 

…..a krásné obrázky ročních 

období jsou na světě……….. 
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……i náročnější puzzle jsou 

skvělé, i když je na nich jenom 

jedno roční období…………. 
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      Roční období. 

Znázorňujeme zlomky a 4 

malými koulemi. 

      Pomůcky na jednotlivá 

roční období jsou 

vyrobené podle barevného 

kódování, které jsem si 

zvolila. Zima – fialová, jaro 

– růžová, léto – žlutá, 

podzim – červená. 
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      Pomůcka obsahuje mnoho obrázků 

typických pro jednotlivá roční období. 

Zezpodu jsou obrázky podlepené 

mechovou pryží v té barvě, která 

odpovídá barevnému kódování období. 

Holky je třídí k obdobím a zároveň mají 

kontrolu. Stejně je možné pracovat i s 

popisky. 
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Pracovní listy jsou ze školky, jenom jsem si je upravila pro 

přikládání ročních období trochu jinak. Můžeme přikládat 

otočení země, nebo názvy ročních období. Každý list je 

vyrobený jednou jako kontrola nebo návodná karta. 
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      Holky vyrobily krásné koláže 

ročních období, které visí na 

zdi. Dost často je používáme, 

pokud potřebujeme zjistit 

nějakou informaci k ročnímu 

období. 

Nahoře – podzim a zima, vpravo je 

jaro. 
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V červenci pracovaly na „létu“. 
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      O každém ročním 

období si povídáme 

podle obrázku v knížce 

Adam a Eva jdou do 

školy. 

      Podle jednotlivých 

obrázků typických pro 

roční období mají holky 

připravené kartičky. 

Kartičky přikládají k obrázkům v knížce. 
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      Skládání básniček. 

      Použila jsem básničky z knížky uvedené na předešlé stránce. Jsou moc pěkné. 

Básničky jsou napsané na kartách – karty odpovídají výše uvedenému 

barevnému kódování, každá je označená číslem. Současně je každá básnička 

rozstříhaná  a z druhé strany jsou slova označená číslem, podle toho, do které 

básničky patří. Holky slova roztřídí a skládají básničku – buď na kartu slovo na 

slovo nebo mimo kartu. 
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Básničky k jaru. 

Obě holčičky tahle činnost velmi baví. 
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      K ročním obdobím máme připravené karty s povídáním a čtením o věcech typických 

pro to které období. Slova jsou zároveň na rozstřihaných kartičkách. 
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      Karty máme připravené také s vynechanými slovy, které při čtení holky hledají a 

doplňují do textu. Vše se týká jara, proto je na růžovém podkladu. 
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      Ke každému ročnímu období se snažím 

najít vhodné pracovní listy. 
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      Holky rády vymalovávají dětské „mandaly“. V knížce, která se dá koupit, je možné 

najít typické obrázky ke každému ročnímu období. 
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       K ročním obdobím skládáme jednoduché věty z podstatných jmen a sloves. Obrázky jsou zalaminované a 
jsou v nich prořezané dirky pro zasunování kartičky se slovem. Jedna karta je pro slovesa a jedna pro 
podstatná jména. Nejdříve si vyprávíme o tom, co a kdo je na obrázku – označíme je jako podstatná jména 
a dáme k nim černý trojúhelník. Totéž uděláme se slovesy. Potom zasunujeme slova k obrázku. Nakonec 
tvoříme ze slov věty a najdeme je na kartičkách. 
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      Povídáme si o roce, jeho měsících a 

dnech. Dny máme navlečené z 

nejmenších žlutých korálků. Měsíců je 

12, jsou z menších korálků než roční 

období. S korálky je možné hrát různé 

hry. Dlouhý řetěz dělit na měsíce atd. 

Téhle aktivitě vždy předchází rozložení 

žlutého slunce s ročními obdobími a 

měsíci.  
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      U téhle pomůcky se skládají názvy 

měsíců k číslům a obráceně. Jako 

kontrola slouží modrá karta, viz 

předcházející strana. 
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      Podobně je možné si hrát s jednotlivým 

měsícem. Holky mají představu o tom, 

kolik dnů má jeden měsíc z práce s 

kalendářem, takže větší abstrakce, 

kterou tahle pomůcka je, jim nedělá 

potíže. Můžeme použít model Země a 

Měsíce. 
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      Pro zpestření práce s ročními obdobími 

a měsíci jsme na jaře hrály pohádku O 

dvanácti měsíčkách. Nejdříve jsme si 

přečetli klasickou pohádku a potom jsme 

si připravily potřebné rekvizity a vytáhly 

krabici s loutkami. A legrace začala. 
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      Nejsložitější je dělit rok na týdny, je 

jich hodně, dlouho jsem nevěděla, jak 

pomůcku vyrobit. Nakonec zvítězily 

opět korálky, menší než měsíce, je jich 

52. A listy z obyčejného trhacího 

kalendáře, které jsem zalaminovala. 

      Holky si je skládají za sebou do elipsy 

po pokoji od ledna do prosince. 

       

Moc je bavila hra na hledání v kalendáři. 

Podívej se, kdo má svátek 22. června – 

přečtou jméno. Nejlépší je hledání známých 

lidí – členů rodiny a kamarádů. Později je 

zajímaly vánoce, narozeniny atd. Ideální by 

bylo, kdybychom mohly pomůcku nechat 

rozloženou stále, rády by se k ní vracely. 
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      Hra na jeden týden v roce je bez 

problémů. 

      Z každodenní práce s kalendářem dny v 

týdnu ovládají. Na téhle pomůcce lze 

dobře procvičit zítra, včera a složitější 

pozítří, předevčírem. Holky si hrály 

vzájemně a ptaly se jedna druhé. 
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      Hra s otázkami a odpověďmi. 

      Tuhle hru jsme zatím nehrály, takže nevím, jaký bude mít úspěch. Pracovat by se mělo 

se všemi pomůckami k Roku. Mám představu, že nechám holky pracovat tak, jak jim 

bude vyhovovat. Buď stroze odpovídat nebo vyskládat vše, co máme k dispozici, 

ukazovat na modelech………Určitě si poradí a bude to prima zábava. 


