
NÁMĚTY PRO PŘEDŠKOLÁKY 

1.3. – 5.3. 2021 

Začíná nám pomalu jaro. Vykukuje nám sluníčko, otepluje se, ale počasí je zrádné a nestabilní. 

Proto si zopakujeme něco o našem zdraví a lidském těle. 

▪ Zkus rodičům vysvětlit svými slovy, co je to zdraví? 

▪ Abychom byli zdraví, musíme něco dodržovat…co například, zkus vymyslet? 

    Ano, vhodně se oblékáme…. Jak? (když děti neví, zkuste je navést: nosíme ještě kožich? 

Plavky? Kraťasy či šaty? 

Ano, zdravě jíme…..co je zdravé a co nám může škodit? (ovoce, zelenina, luštěniny, ryby X 

smažené jídlo, sladkosti,..) 

Ano, hygiena…..myjeme si ruce pořádně mýdlem!( vyzkoušejte děti, zda si pamatují jak si 

mydlíme ruce v mš      , používáme kapesníky..) 

Ano, sportujeme nebo alespoň cvičíme, chodíme na procházky…co rád děláš, jaký máš rád/a 

sport? 

▪ Lidské tělo – vyjmenuj části svého těla (říkej a zároveň ukazuj) 

- Názvy vytleskej/urči počet slabik. 

- Na které písmeno(hlásku) slovo začíná? 

- Zazpívej si ukazovací písničku „Hlava, ramena, kolena,…(děti znají nebo si ji můžete 

najít na YouTube). 

▪ Smysly – jak můžeme vnímat okolí kolem nás? 

- Očima – zrak, ušima – sluch, rukama – hmat, nosem – čich, ústy – chuť 

Zahrajte si - zavažte dítěti oči a dejte např.  ochutnávku, nebo dejte dítěti do ruky 

známý předmět, ať hádá, co to je? Nebo dělejte zvuky různým materiálem.  

Zkuste si nechat zavázat oči i vy, ať vás děti také „vyzkouší“       

▪ Vyjmenuj prsty na ruce – kolik jich máme? (na pravé, na levé, na obou dohromady?) 

- Ukazujte počty prstů, ať děti určují kolik to je. 

- Na každé ruce ukažte jiný počet, ať děti porovnávají, kde je méně x více? O kolik? 

▪ Nakresli si postavu (minimálně na A5) a nezapomeň na všechny části těla i detaily. 

▪ Najděte si chvíli během dne, klidně večer před spaním, kdy dítěti přečtete alespoň krátkou 

pohádku a budete se ptát: Jak se mu líbila? O čem byla? Jaké tam byly postavy(zvířátka, 

předměty)?....  – NEBOJTE SE ČÍST KAŽDÝ DEN. 

▪ Básnička  

Moje tělo mozek řídí, 

oči ty to dobře vidí. 

Pod hlavou je krček malý, 

na rukách jsou velké svaly. 

Na nich máme prstů pět, 

spočítáme si je hned. 

Nohy obě procvičí se, venku dobře skotačí se! 



 


