
III. POHÁDKOVÁ ZIMA 

Když jsme zdraví, tak nás všechno baví  

 

Cíle:  

 rozvíjet poznatky o lidském těle 

 procvičovat pravou a levou stranu, orientaci v prostoru i na papíře 

 zdokonalovat grafomotoriku  

 prodlužovat dobu soustředění a pozornosti (10-15 minut)  

 podporovat dítě v samostatnosti  

 

Básničky 

 

Já a moje zdraví 

Kdo jí málo, nebo moc, 

kdo nespí, když vládne noc, 

kdo sedí a nehýbe se, 

neví, jak to voní v lese, 

tomu se pak stává, 

že ho bolí hlava. 

A proto já zdravě jím, 

často cvičím, 

hodně spím, 

nemocí se nebojím.  

 

Ryba 

Ten kdo nejí rybu, 

Dělá velkou chybu. 

Rybičky jsou velmi zdravé, 

Na talíři jsou to pravé.  

 

 

 

 

 

 

 



Úkoly: 

1. Přečíst dětem básničku, popovídat si o jejím obsahu a naučit se ji. 

2. V letáku z obchodu zkusí dítě samostatně vyhledat potraviny zdravé a 

nezdravé. Svůj výběr dokáže zdůvodnit – odpovídá celou větou. 

3. 6 zdravých potravin VYSTŘIHNE, 6 nezdravých potravin VYTRHÁ. 

Potraviny nalepí libovolně na papír. Zdravé potraviny zakroužkuje 

červeně, nezdravé škrtne.  

4. Procvičit části těla (ukázat na sobě) + strany P, L 

5. Kde najdeš a k čemu slouží? (žaludek, plíce, srdce, mozek, svaly, kosti) 

6. U lékaře – zrakové vnímání – vyjmenuj 5 předmětů 

7. Grafický list – Spojování bodů 

8. Grafický list – Ryby + básnička  

9. Grafický list – Hrníčky  

10.  Procvičení sluchové a zrakové paměti +pozornosti. 

 

 

 

Části těla:  

koleno, kotník, zápěstí, pravá ruka, levá ruka, žebra, brada, levá noha, pravé 

ucho, levé oko, hýždě, pravý palec na noze, levá dlaň, nárt, pravý prsteníček, 

čelo, ohryzek, lopatka, obočí, rameno, malíček na levé noze 

Vyjmenuj, co na tvém těle začíná na písmenko K, P, R, O, U, Z 

 

U lékaře   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procvičení paměti:  

 

Sluchová paměť – Přečtěte spolu nesouvisející slova, dítě se je snaží zopakovat 

(šikulové zvládnou zachovat i pořadí slov) – chce to trochu cviku  

 

Lékař – hodiny – zatáčka 

Tabletka - koleno – brýle 

Opice – zuby – voda – palec  

Auto – banán – noc – malíček – zlomit 

Židle – mrkev – kreslit - náplast – oko  

 

Zraková paměť – dítě si prohlédne obrázky (cca 1 minutu) – poté se snaží 

vyjmenovat vše, co si zapamatovalo. Obrázky mu znovu ukážeme, opět 

zakryjeme a ptáme se:  

Viděl (a) jsi na obrázku pastu?  Jakou měla barvu?  Jaký obrázek je na zeleném 

nočníku? Kolik je tam mýdel (barvy)? Byl tam prázdný čtvereček? Kde byl? Na 

obrázku byla pasta, co bylo pod ní? Víš, jakou barvu měl ručník a kde byl? Byla 

tam vana? Co mělo modrou barvu. Vzpomeneš si, kde ležel kartáček?  


