
PŘEHLED VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE 

pro třídu: TYGŘÍCI 

  od 20.2.2023 

 
TÉMA: SNÍH, LED, MRÁZ, NASTAL ZIMNÍ ČAS  

PODTÉMA: CO POTŘEBUJE NAŠE TĚLO 

 

Cíl:  

➢ Seznámit děti s lidským tělem – umět pojmenovat části těla a některé vnitřní orgány 

➢ Rozeznávat a poznávat svět kolem sebe pomocí smyslů 

➢ Vnímat, že lidé jsou různí a že se člověk v průběhu života mění 

➢ Rozvíjet pohybové dovednosti dětí 

➢ Rozvíjet komunikační dovednosti dětí – verbální i neverbální 

➢ Uvědomovat si, že o zdraví je třeba pečovat 

➢ Předcházet nebezpečným situacím ohrožujících člověka a jeho zdraví 

➢ Umět spolupracovat s jinými dětmi 

 

Činnosti: 

➢ Poznáváme své tělo – učíme se pojmenovat části těla a jednotlivé orgány¨ 

➢ Poznáváme naše smysly a k čemu nám slouží 

➢ Seznamujeme se s tím, co souvisí se zdravím, učíme se rozlišovat, co zdraví prospívá a co 

nikoliv včetně stravy 

➢ Upozorňujeme na nebezpečné situace – na co si dávat pozor a kde být obezřetný, jaké užívat 

ochranné pomůcky 

➢ Upevňujeme základní hygienické návyky a prevenci 

➢ Seznamujeme se s tím, jak to chodí u lékaře 

➢ Procvičujeme orientaci v prostoru 

➢ Cvičíme, rozvíjíme fyzickou zdatnost dětí, ale učíme se i relaxovat 

➢ Hrajeme různé pohybové hry 

➢ Učíme se spolupracovat s ostatními, respektovat je a tolerovat 

➢ Čteme, sledujeme, posloucháme a vyprávíme si pohádky a příběhy, listujeme 

encyklopediemi 

o Zuzana Pospíšilová: Záchranářské pohádky 

o Marka Míková: Pohádky na předpis 

➢ Věnujeme se samostatnému projevu, umění vyjádřit se celou větou, převyprávět příběh, 

oromotorice a dechovým cvičením 

➢ Vysvětlíme si přísloví: Ve zdravém těle, zdravý duch 

➢ Pracujeme na interaktivní tabuli a plníme různé úkoly či pracovní listy, používáme digitální 

hračky 

➢ Rozvíjíme předmatematické dovednosti, rozlišujeme různé geometrické tvary 

➢ Kreslíme a tvoříme, procvičujeme stříhání nůžkami 

➢ Připravíme si něco nejen dobrého, ale i zdravého (ovocný salát nebo pomazánku) 

➢ Chodíme na vycházky 

➢ Zpíváme písničky, učíme se básničky 

 

 

Člověk, ten má smyslů pět, 

znám je všechny nazpaměť. 

Kde jsou oči, tam je ZRAK, 

po prstech nám skáče HMAT. 

SLUCH nám sedí na uších, 

do nosu nám vlezl ČICH. 

A CHUŤ v ústech na jazýčku 

spinká si tu na krajíčku. 

 

 

Čistím každý zoubek, 

Ať je silný jako doubek. 

Jeden zub a druhý zub, 

ať mám čistý celý chrup. 

Vlevo, vpravo, vpředu, vzadu, 

Horní a pak dolní řadu. 

Ať jsou bílé jako sníh, 

Ať má každý radost z nich. 

 

 


