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ŽIVOTNÍ ETAPY ČLOVĚKA
vývoj jedince

Mají se rádi a to tak, že jednoho dne zatouží založit rodinu.

Než se narodí takovýhle kluk nebo 
holka, musí být na počátku všeho 

muž a žena.

 muž a žena  

Z pouhých dvou lidských buněk vznikne nový člověk:  

spermie  
otcovská buňka

- vajíčko 

 matečná buňka
-
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2.

3.

4.

5.

6. 

7.

8. 

 9.

Žena devět měsíců pociťuje a sleduje růst budoucího človíčka. 

Po uplynutí této doby žena dítě porodí.
Čerstvě narozenému človíčkovi říkáme novorozenec.
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První rok života

ko
je

ne
c

První měsíc života 

no
vo

ro
ze

ne
c adaptuje se na život mimo matčinu dělohu

reflexy - sací, obranný, úchopový

většinu dne prospí

výživa především mateřským mlékem

rychlý tělesný a duševní vývoj 
růst prvních zubů

napřimování se - sezení, okolo 
jednoho roku první kroky

počátky řeči - první slova

Do jednoho roku ...
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batole

Do tří let života

pohyb pomocí lezení a chůze

prořezávání mléčných zubů

rozšiřování slovní zásoby

vytváření hygienických a společenských návyků

Rané dětství ...

trvá do 6 let věku dítěte

touha po činnostech v kolektivu (školka)

rozvoj paměti, představ, řeči a myšlení

začíná výměna mléčného chrupu

Př
ed

šk
ol

ní
 v

ěk
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trvá do 12 let věku dítěte

začínají se prořezávat trvalé zuby

začátek školní docházky

učení, časový rozvrh, povinnosti

zvládání méně přitažlivých činností

obvykle se počítá od 12 do 15 let

probíhá puberta

vytvářejí se druhotné pohlavní znaky - 
tělo doznává změn, blíží se do dospělosti

Mladší školní věk 

Nastávají školní povinnosti ... 

dospívající se rozhoduje o volbě povolání St
ar

ší 
šk

ol
ní

 v
ěk
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ukončení přípravy na povolání

nástup do zaměstnání

založení rodiny

vytvoření vlastního domova

věk mezi 15 až 20-22 roky

příprava na budoucí povolání

oddělování se od rodiny

zapojování do společnosti 
a jejích institucí

A
dolescence

Vzhůru do dospělosti ...

A
do

le
sc

en
ce

D
os

pě
lo

st

výchova dětí
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postupné snižování výkonnosti člověka

zhoršování zraku, sluchu

zhoršování paměti, někdy větší zapomětlivost

ukončení produktivní pracovní činnosti, odchod na odpočinek (důchod)

St
ář

í Stáří

A jsme ve finiši ...

změny tělesné i vzhledové (zmenšení hmotnosti, vrásky, šediny)
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Vývoj lidského jedince:
V tajence je schovaný .................:

1. ženská zárodečná buňka

2. dítě do tří let se nazývá ...

3. období člověka, kdy je 

    ukončený jeho vývoj

  

4. žena, které umře manžel je ...

5. čerstvě narozený člověk je ...

6. dítě do jednoho roku je ...

1.

2.
3.

4.
5.

6.
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Vývoj lidského jedince:
V tajence je schovaný .................:

1. ženská zárodečná buňka

2. dítě do tří let se nazývá ...

3. období člověka, kdy je 

    ukončený jeho vývoj

  

4. žena, které umře manžel je ...

5. čerstvě narozený člověk je ...

6. dítě do jednoho roku je ...

1.
2.

3.
4.

5.
6.

v a j í č k o

b a t o l e

d o s p ě l o s t

v d o v a

n o v o r o z e n ě

k o j e n e c
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Metodické poznámky:

Str. 1   Název výukového materiálu
Str. 2   Anotace
Str. 3   Kliknutím na okna se slovy spermie, vajíčko se objeví obrázek, kliknutím na obrázek vpravo se 
            objeví miminko
Str. 4   Vývoj dítěte v matčině těle
Str. 5  9  Kliknutím za tečky se objeví text k danému vývojovému období   
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