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Cíl:  

✓ Uvědomění si vlastního těla 

✓ Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu – pe-

čovat o své zdraví (dodržovat pitný režim, otužovat se, oblékat se dle počasí, základní hygi-

enické návyky) 

 

Obsah:         

➢ Pojmenovat části těla a některé vnitřní orgány, mít povědomí o svém těle, jak roste 

➢ Seznámit se s fázemi lidského života (miminko – senior) 

➢ Poznávat sám sebe – své pocity (emoce) 

➢ Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

➢ Porozumět tomu, co je nemoc a osvojit si zdravé návyky, jak předcházet úrazům – kal se 

chovat při nějakém zranění, co čekat u lékaře 

 

Činnosti: 

➢ Divadelní představení Honzy Krejčíka: Abeceda slušného chování – kouzelná slovíčka 

➢ Písnička s pohybem „Hlava, ramena, kolena“ 

➢ Zdravotní cvičení, překážkové dráhy, posílení svalstva, pohybové hry (Na bacily, na části 

těla, vitamíny…) 

➢ Čtení knihy na pokračování: „Doktorské pohádky“ – o emocích, které mohou děti prožívat 

➢ Procvičování oromotoriky a grafomotoriky – cviky obličeje, jazyka a ruky 

➢ Malování, kreslení a práce s plastelínou – lidské tělo, co jíme, zdravé zuby, u lékaře 

➢ Pobyt venku – oblékání se dle počasí 

➢ Další výtvarná činnost – výroba přáníček pro seniory 

➢ Příprava na vystoupení k oslavám 30 let Diakonie ČCE v Libici nad Cidlinou 

➢ Písničky, básničky a tanečky: 

 

Měla babka, čtyři jabka a dědoušek jen dvě, dej mi babko jedno jabko, budeme mít stejně. 

Měl dědoušek, měl kožíšek a babička jupku, pojď dědoušku na taneček, já si s tebou dupnu. 

 

Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce, 

hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos.  

 

Když chceš čisté zoubky mít, musíš si je vyčistit. 

Jeden zoubek, druhý, třetí, čistí si je všechny děti. 

Pak se Honza (Jáchym, Nikolka,…) chlubí, jak má krásné zuby. 

 

Vlezla na mě rýma, je mi pořád zima. 

Když je venku plískanice, bacilů je mnohem více. 

Zalezu si do postýlky, dám si čajík od maminky. 

Přikryju se peřinou, tak zvítězím nad rýmou. 

 

Celý den si ruce hrají, všechno možné osahají, hračky, písek, botičky… špinavé jsou ručičky! 

Copak ručkám pomůže a tu špínu přemůže? Voda, mýdlo, umyvadlo, to je správné zaklínadlo! 

 

Babičko, babičko, vařím ti kafíčko, máš ho ráda, ne že ne. Tvé oči se směj, však ruce máš unavené… 

Dědečku, dědoušku, rád spáváš na oušku, napracoval ses už dost.Tvá hlava je klidná a vnoučátka 

máš pro radost. 

Dědečku, babičko – hlavně to zdravíčko! Za všechny děti světa, my přišly jsme popřát, ať ve zdraví 

plynou léta. 


