
Týdenní plán      
 

              2. –  6.11.2020 

Téma týdne:  
DOKTORA SE NEBOJÍME 

Ranní kruh 
 
Poznáváme své tělo.  
 

Cíle 
 
Umět pojmenovat části lidského tělo i 
vnitřní orgány a jejich funkci.  
Mít povědomí o tom, co je pro naše tělo 
zdravé a co nezdravé.  
 

Čteme dětem 
 
Prohlídněte si jakoukoliv 
knížku nebo encyklopedii o 
lidském těle, popř. se podívejte 
na internet 
 

 

Dítě a jeho tělo 
 
Můžete si doma zahrát různé pohybové hry: „Lékař řekl“ – obměna hry „Kuba řekl“ – pravidla vysvětlená 
v příloze 1; pohybová hra „Na lepidla“ – pravidla najdete v příloze 2. „Zdravý pohyb“ – doma nebo na zahradě 
si připravte překážkovou dráhu (přelézání, podlézání, běh, chůze po zvýšené ploše, …) – může se zapojit celá 
rodina. Zkuste si doma vyrobit bacily – z papíru si vystřihněte jakýkoliv geometrický tvar (kruh, čtverec, 
trojúhelník apod.), na něj nalepte oči (počet libovolný), pusu (se zuby, bez zubů), nohy a ruce můžete udělat 
z krepového papíru nebo ze složeného barevného papíru (složit jako harmoniku) – kreativitu necháme na vaší 
fantazii (inspiraci najdete v příloze 3).  
 

Dítě a jeho psychika 
 
Přečtěte si pohádku „O Palečkovi“ – řekněte si, o čem byla; zkuste pojmenovat prsty na ruce; určit počet 1 – 
5; pravá x levá strana; první x poslední; před x za x mezi x vedle a další. Pokud nemáte pohádku doma, tak je 
v příloze 4. Seznamte se s lidským tělem a vnitřními orgány – ukažte si v knihách, popřípadě na internetu.  
 

Dítě a ten druhý 
 
Povídejte si s dětmi o smyslech – jaké máme smysly a k čemu slouží. Budeme procvičovat jednotlivé smysly: 
čich (můžete použít různé koření, bylinky, parfém a další); hmat: DH „Kdo to je?“ – se zavázanýma očima 
poznat hmatem člena rodiny; sluch: DH „Co to slyším?“ – sluchem rozeznat různé zvuky (použijte, co najdete 
doma – př. igelitový sáček, mačkání PET lahve, zvoneček a další); zrak: DH „Co se změnilo?“ – rozvoj zraku 
(dítě půjde za dveře nebo do jiné místnosti a vy zatím změníte něco v místnosti nebo na sobě, dítě poté hádá); 
chuť (poznat podle chuti ovoce, zeleninu). DH „Tichá pošta“ – rozvoj sluchové percepce.  
 

Dítě a společnost 
 
Naučte se báseň „Bacil“ (příloha 5). Říct si, co používá lékař ke své práci. Zkuste vymyslet, které potraviny jsou 
pro naše tělo zdravé a naopak (můžete hledat i v letákách a vystřihnout si je). Jak můžeme předcházet 
nemocem? Co jsou vitamíny? HPH „Hlava, ramena“ – najdete na youtube.com (píseň od M. Růžičkové). 
 

Dítě a svět 
 
Vysvětlit si, proč nesbíráme předměty odhozené na ulici, na zahradě. Proč nebereme nic od neznámých lidí? 
Říct si, co znamená „Čistota půl zdraví“. Připomenout si momentální situaci ve světě – koronavirus.  
 

na období od  



Příloha č. 1 
 
„Lékař řekl“ – je to obměna hry „Kuba řekl“. Dospělý dává dětem pokyny (např. Lékař řekl, sedněte si) a děti je 
plní. Pokud ale dospělý vynechá „Lékař řekl“, tak nesmí děti reagovat. Kdo se splete, tak vypadne ze hry.  
 
 

Příloha č. 2 

 
„Na lepidlo“ – uvědomit si jednotlivé části těla. Dospělý řekne říkanku: „Lepidlo se vylilo, „ramenem“ nás 
slepilo – ve dvojici se přilepí určenou částí těla (kolenem, chodidlem, čelem, …).  
 
 

Příloha č. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 4 
Paleček a jeho kamarádi 
 
„Mámo, usmaž kobližky!“ 
„Až mi dojdeš pro šišky, 
nemám už čím topit, synku, 
dělej něco pro maminku!“ 
V lese bum, bum, bum, 
šiška jako dům, 
za ní druhá, po ní třetí 
z vysokého smrku letí. 
Paleček je dávno v lese, 
sám však šišku neunese. 
Jde okolo školáček 
jménem Ukazováček. 
Okoukne ji, pak se sehne, ale šiškou ani nehne. 
Zavoláme prostředníčka: 
„Prostředníčku, pomoz nám!“ 
Chlapečkovi zrudla líčka: 
„Nadarmo se namáhám!“ 
Zavoláme Prsteníčka: 
„Prsteníčku, tak co ty?“ 
Chlapečkovi zrudla líčka: 
„Šiška dělá drahoty.“ 
Zavoláme na Malíčka: 
„Pojď, Malíčku, pomoz nám!“ 
Malíček je chytrá hlava, 
kamarádům rady dává: 
„Ty jdi sem a ty jdi tam, 
čekejte, až zavolám!“ 
Tak teď! Hej rup! Už ji nesem...“ 
Vracejí se domů lesem, 
máma jim dá za šišku 
cukrovanou kobližku. 

 

Příloha č. 5 

Bacil 
Potkal bacil bacila, 
"Zima už nám začíná!" 
Ten, kdo chytí bacila, 
toho čeká angína. 
Jezte děti zeleninu, 
ať nemáte v zimě rýmu. 
Myjte ruce mýdlem denně, 
to bacily odežene. 
 


