
Integrovaný blok: Sněženka už vykukuje 

Téma: Moje tělo a zdraví 

Datum: 2. 5. – 6. 5. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro 

navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

 Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní 

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

 Hudebně pohybové aktivity 

 Námětové hry – hra na lékaře, na zubaře, apod. 

 Orientace na ploše, pravolevá orientace 

 Znát části těla a poznat i některé vnitřní orgány 

Klíčové kompetence: 

 má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými 

hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat  

 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou 

přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají 

svoje nepříznivé důsledky 

 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých 

Očekávané výstupy: 

 Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými 

i dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, 

až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn 

apod.) 

 Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a 

různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci 

různých národů a kultur, různých zemí, vesmíru, apod.) 

 Zachovávat správné držení těla 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Poznávání a pojmenování části těla, Povídáme si o lidském těle, 

jaké části těla máme, jaké máme životně důležité orgány (srdce, plíce, mozek, 

žaludek) – vědět kde jsou, Smysly (zrak, čich, chuť, hmat, sluch) – k čemu 

potřebujeme, Hygiena a zdraví – je důležité si mýt ruce, povídání o svátku maminek – 

jak mamince pomáhám 



 Jazyková pregramotnost – čteme si pohádky, prohlížíme si knížky s lidským tělem a 

popisujeme obrázky, které vidíme, klademe otázky, které nás zajímají. Snažíme se 

mluvit celými větami, dáváme si hádanky na různé části těla PPD: sluchové vnímání – 

první písmeno ve slově, vymysli další slovo na stejné písmeno, pracovní list – co 

začíná stejně 

 Matematická pregramotnost – nastavujeme si kalendář – dny v týdnu, měsíce, roční 

období, počasí – časová orientace, procvičujeme číselnou řadu 1-5 a 1-10, počítáme 

se ve třídě, říkáme si, kdo chybí, koho je méně a koho více PPD: procvičujeme 

předložky před/za/na/pod/vedle/mezi, poznáváme geometrické tvary 

 Logopedická prevence – gymnastika mluvidel a jazyka, dechová cvičení, jazykolamy a 

hádanky 

 Básnička – Tetka rýma 

Tetka rýma v nosu bydlí, 

Má tam stůl i malou židli, 

Vysmrkej ji z nosu ven, 

Než ti zkazí celý den! 

 

Opakování již nacvičených básniček. 

Grafomotorika 

 Grafomotorická deska na nohy, uvolňovací cvičení na zápěstí, správný úchop tužky, 

správné sezení při kreslení, na velký formát papíru zuby (čištění zubů), dokresli 

obrázek obličeje 

Emoční rozvoj 

 Šťastný a smutný – rozdíl mezi pocity, jak to poznám, přikládání obrázků obličejů, 

posílení sebedůvěry 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Správná hygiena mytí rukou, použití kapesníku, oblékání na jaře 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Dbáme na správnou hygienu, mytí rukou, použití desinfekce, jíme ovoce a zeleninu, 

hrajeme pohybové hry a chodíme do lesa, na čerstvý vzduch. 

Výtvarné činnosti 

 Kostra – společná práce, ruličky od toaletního papíru, práce s lepidlem 

 Dáreček pro maminky k svátku – práce s temperovou barvou, stříhání a lepení 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Upevňování písně „Zdravé tělo“ 

 Nácvik písně pro maminky 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 



 Dramatizace pohádky „O Červené Karkulce“ s písničkou 

 

Pohyb 

 Protažení těla od hlavy k patám 

 Běh stranou, běh pozadu 

 Trénování hodu míčem, hod míčem na cíl 

 Hra hlava, ramena, kolena, palce 

 Kdo je vyšší a kdo nižší – porovnáváme se s kamarády 

 Pohybové hry 

 

Podpora pro děti s OMJ 

 Prohlížení obrázkových knih, puzzle části těla, popis obrázků v knize o těle, rozšiřování 

slovní zásoby a správná výslovnost 

 

Ostatní: 

 Omalovánky k tématu 

 Puzzle lidské tělo  

 JM – kolíčkohraní - barvy 



 



 



 



 


