
Integrovaný blok  - Svět kolem nás 

Tématický celek – Lidské tělo (2 týdny) 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení – odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní 

pokroky i oceňovat výkony druhých.                                                             

 Kompetence k řešení problémů – nebojí se chybovat, pokud nachází 

pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu. 

 Kompetence komunikační – ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

 Kompetence sociální a personální – samostatně rozhoduje o svých 

činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej. 

 Kompetence činnostní a občanské – dokáže rozpoznat a využívat vlastní 

silné stránky, poznávat svoje slabé stránky. 

Hlavní cíle 

 Základní seznámení s částmi lidského těla – umět ukázat a pojmenovat 

 Nejdůležitější vnitřní orgány – srdce, plíce, žaludek…vědět kde jsou 

 Smysly (zrak, čich, chuť hmat, sluch – k čemu potřebujeme  

 Hygiena a zdraví (v souvislosti Covid – 19) 

 Nabytí nových poznatkům a upevnění stávajících 

 Rozvoj paměti a pozornosti 

 Rozvoj hrubé motoriky  

 Rozvoj prostorové orientace 

Očekávané konkretizované výstupy 

 Umět pojmenovat prsty na ruce 

 Zdokonalit souhru prstů v rytmu básničky 

 Poznat hlavní části těla 

 Upevnění hygienických návyků – mytí rukou MÝDLEM po použití WC, před 

jídlem, po jídle, po pobytu venku. 

 Vědět, že je potřeba pečovat o tělo formou pohybu – cvičení, sport, 

procházky, hry 

 Prevence a předcházení nemocem a úrazům 

 

 

 

 



Grafomotorika 

Pracovní list – spojit část těla s postavou (určit správně místo, kam patří) 

Jazyk a řeč 

 V raním kruhu denní opakování – co je dnes za den, roční období, číselná 

řada 1-5, 1-10, kolik dětí přišlo dnes do školky, kolik je kluků, kolik 

holčiček, barvy – kdo má na sobě něco červeného, zeleného, modrého, atd. 

 Z jakých hlavních částí se skládá lidské tělo – k čemu tyto části člověk 

potřebuje. Ukazujeme si. Hmatový pytel – poznávání různých věcí jen po 

hmatu bez pomoci zraku. 

 Básničky a rytmizace – viz.níže 

Hudebně dramatické aktivity 

 Hlava ramena kolena palce…ukazujeme části těla a pomalu zrychlujeme  

 Slunce za hory zmizelo v dáli, utichli ptáci, usíná háj, sedíme spolu, šero 

nás halí, písničko zazni a hudbo hraj…do rytmu se kolébáme ve směru 

doprava, doleva, dopředu dozadu, nahoru dolů. 

 Každá ručka má prstíčky 

 Táta dupe DUPY DUP, máma cupe CUPY CUP. Babka šlape ŠLAPY ŠLAP, 

děda klape KLAPY KLAP, vnouček ťape ŤAPY ŤAP. 

 To jsou prsty, to jsou dlaně, mýdlo s vodou patří na ně.                              

A po mýdle dobré jídlo, a po jídle zase mýdlo. 

Písnička 

Každá ručka má prstíčky…kmitáme prsty 

Zavřeme je do pěstičky…dáme ruce v pěst 

Bum, bum, na vrátka…“boucháme pěstí o pěst nad sebou 

To je krátká pohádka…tleskání do rytmu 

Ručičky si spolu hrají…ruce si hrají 

Mnoho práce nadělají…mlýnek 

Bum, bum, na vrátka…boucháme pěstičkami o sebe 

To je krátká pohádka…tleskání do rytmu 

Nožičky my taky máme…zadupeme do rytmu 

Pěkně s nimi zadupáme. 

Dup, dup, před vrátky, to je konec pohádky. 



Pohyb 

 Pohybová hra…lepidlo se rozlilo, všechny děti slepilo…dvojice se musí 

k sobě „přilepit tou částí těla, kterou učitelka řekne. 

 Protažení těla od hlavy k patám – hlava (kroužení, úklony)  

ramena (kroužky, zvedání, křidélka) paže (kroužky, od zápěstí po rameno 

v obou směrech) kroužení a úklony v pase, předklony, rovnováha – 

holubička, stoj na jedné noze, střídavé zvedání kolen co nejvýš, vsedě 

protažení špiček, pat, masáž chodidla, předklony, roznožení, klubíčko, 

dechová cvičení – relaxace po rušné části 

 Pohybová hra – Hlava ramena kolena palce 

 Pohybové hry viz výše 

 Překážková dráha – přelézání, podlézání, přeskok překážky, chůze po laně, 

chůze po nerovném terénu. 

 Sluchová hra – jdi za zvukem… 

 Námětová hra na lékaře – zavaž mi nějakou část těla a pojmenuj ji 

 Kdo je vyšší a kdo nižší – porovnáváme se s kamarády 

Výtvarná a pracovní činnost 

 Kresba lidské postavy (nakresli sebe nebo kamaráda) 

 Kresba rodiny (nakresli maminku, tatínka a sourozence) 

 Kostra – lepení z vatových tyčinek (obtisk rukou za použití prstových 

barev – špejle jako kosti – lepení – jemná motorika) 

 Modelování lidské postavy 

 Vybarvení omalovánky 

 


