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PŘEDŠKOLÁK 

DOSPĚLÝ 

STARÝ ČLOVĚK DOSPÍVAJÍCÍ 

ŠKOLÁK 

BATOLE 

NOVOROZENEC 

KOJENEC 

Seřaď správně etapy lidského života: 



PŘEDŠKOLÁK 

DOSPĚLÝ 

STARÝ 
ČLOVĚK 

DOSPÍVAJÍCÍ 

ŠKOLÁK 

BATOLE 

NOVOROZENEC 

KOJENEC 

Zařaď  správně : 



PŘEDŠKOLÁK 

DOSPĚLÝ 

sezení, lezení, chůze, první 
slůvka, samostatné jezení 

pití mateřského  nebo 
umělého mléka 

STARÝ ČLOVĚK 

DOSPÍVAJÍCÍ 

zaměstnání, zakládání 
rodiny, péče o děti 

příprava na povolání, fyzické 
i duševní dozrávání 

ŠKOLÁK 

BATOLE 

NOVOROZENEC 

KOJENEC 

Zařaď správně : 

důchod, nemoci, odpočinek 

rozvoj řeči, nápodoba 
dospělých, udržování čistoty 

první samostatný nádech 

ve škole – čtení, psaní, 
počítání 



PŘÍCHOD NA SVĚT 

Mužské pohlavní buňky - …………………… se nacházejí ve …………………….    
 
Ženské pohlavní buňky -………………….   se nacházejí ve ………………………V těle matky dojde  
 
k …………………..vajíčka spermií otce. Pak vznikne v děloze zárodek, ze kterého se  
 
za …………………vyvine dítě. Rodiče se svým dítětem tvoří …………………, která je  
 
základem lidské ………………………Někteří rodiče si spolu přestanou rozumět, proto se  
 
…………………Některé děti nemají vlastní rodinu, proto žijí v náhradní rodině nebo  
 
v dětských ………………………či v dětských ……………………… 

spermie 

domech 

vaječnících varlatech 

oplození narození 

8 měsíců rok 9 týdnů 9 měsíců 9 dnů 

radost rodinu společnosti řeči 

rozvedou vezmou 

domovech 

vajíčka 

městech vesničkách 



STAVBA TĚLA 

horní 
končetina 

krk trup 

hlava 

dolní 
končetina 



STAVBA HLAVY 

brada ucho oko ústa nos čelo 



DOLNÍ KONČETINA 

lýtko 
koleno 

kotník 

stehno 

pata chodidlo 

nárt 

prsty 



HORNÍ KONČETINA 

předloktí prsty dlaň zápěstí loket paže rameno 



KRK A TRUP 

břicho trup krk 



LEDVINY 

TLUSTÉ STŘEVO 

nestrávené zbytky 

oběh krve 

TENKÉ STŘEVO 

další zpracování potravy 

trávení a zpracování potravy 

ŽALUDEK 

PLÍCE 

MOZEK 

SRDCE A CÉVY 

Zařaď správně  vnitřní ústrojí: 

vylučování 

dýchání 

řízení těla 



žaludek střeva srdce plíce mozek ledvina 

Zařaď správně:   VNITŘNÍ ÚSTROJÍ 



žaludek střevo tenké střevo tlusté plíce žaludek 

VNITŘNÍ ÚSTROJÍ 



KOSTRA 

pánev lebka páteř kostra hrudníku kostra horních končetin 

kostra dolních končetin 



ČICH 

JAZYK 

CHUŤ 

NOS 

UŠI 

HMAT 

SLUCH 

ZRAK 

KŮŽE 

OČI 

SMYSLY A SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ 

hmatáme 

vidíme 

slyšíme 

čicháme 

chutnáme 

SMYSL SMYSLOVÉ ÚSTROJÍ ČINNOST 



ČLOVĚK ŽIVOČICHOVÉ 

jemné pohyby rukama 

oblékání 

uvědomělá práce 

dýchání 

příjem potravy 

příjem vody 

vylučování  škodlivých látek 

vylučování vody 

pohyb z místa na místo 

rozmnožování 

vzdělávání 

růst 

vývoj 

vzpřímený pohyb 

složité myšlení 

dorozumívání řečí 

Vybarvi správně okýnko, které znaky má člověk a které i ostatní živočichové:  
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