
Týdenní plán      
 

 

Téma týdne: KDYŽ KAMARÁD STŮNĚ 

 
 Cíle 

- Uvědomit si, které potraviny jsou 
pro naše tělo prospěšné a které ne 
- Zapamatovat si některé vnitřní 
orgány a jejich funkci 
- Vyzkoušet si obvazování 
ruky,nohy, hlavy,.. 
- Zvládnout kresbu postavy 

 

 

- zacvičte si „Hlava,ramena,kolena,..“ https://www.youtube.com/watch?v=xSCdWymIveE 
- zase budeme trénovat cvik z projektu „Cvičení se zvířátky“ – válení sudů (budeme dbát na správné 
provedení-zpevnit tělo, ruce vzpažit, nohy napnuté, můžete použít míčky mezi dlaně a kotníky) 
- nakreslete pastelkami krásnou celou postavu. Nezapomeňte na všechny části těla a zkuste i detaily (řetízek, 
sukně, boty, naušnice,...) Kreslit můžete sebe, nebo někoho z rodiny, bylo by fajn, kdyby se dotyčný poznal. 

- můžete se podívat na některé díly vzdělávacího seriálu: „Byl jednou jeden život“ (dostupné na 
www.youtube.cz nebo www.televizeseznam.cz) 
- poslechněte si básničku „Polámal se mraveneček“(text máte v příloze č. 2) a zkuste vyjmenovat, co pomohlo 
mravenečkovi k uzdravení a můžete něco vymyslet samy. „Co pomáhá lidem k uzdravení?“ 
( nápověda: doktor, léky, klid na lůžku, pohlazení, pofoukání, vitamíny, zdravá strava, čas,očkování,..) 
- básničku se můžete naučit zpaměti, nebo si ji můžete zazpívat se skupinou Maxim Turbulenc 
https://www.youtube.com/watch?v=dOzp2kXB9FM 

- v příloze č.3 máte obrázky s lidským tělem. Prohlédněte si je, bez nápovědy zkuste pojmenovat některé části 
těla a ukázat je zároveň na svém těle. Měli byste znát i orgány (srdce, plíce, tenké a tlusté střevo, žaludek, 
močový měchýř, konečník, játra, mozek) a znát jejich základní funkci. ( srdce – sval, který pumpuje a rozhání 
krev do celého těla, kdyby srdíčko přestalo bít, člověk zemře, mozek – ovládá naše pohyby, myšlení, paměť, 
smysly, řeč, .. plíce – když se nadechneme, plíce se naplní vzduchem a při vydechnutí se vyprázdní, můžeš 
pozorovat při nádechu,jak se ti zvedá hrudník,... 
- možná najdete doma encyklopedii o lidském těle, nebo máte možnost si vyhledat na internetu informace 
vhodné pro předškoláka. 
- jestli máte doma obvaz, zkuste obvázat ruku, nohu nebo hlavu plyšáčkovi nebo mamince, nalepit náplast na 
„bolístku“. Pokud máte dětskou lékárničku, použijte stetoskop, teploměr a vyšetřete někoho z rodiny. 
 

- v příloze č. 1 máte obrázky některých potravin. Vyberte ze dvou jednu, která je zdravá. Doma určitě najdete 
další potraviny, které byste zařadili do skupin (zdravé  x  nezdravé) Povězte si o nich, které jsou prospěšné pro 
naše zuby, kosti, svaly a kterých bychom měli jíst málo, abychom nebyli nemocní a obézní. 
Pozn.Pracovní list nemusíte tisknout, stačí slovně 
- Připomeňte si s dětmi, jak důležité je čištění zubů a dbejte na správnou techniku pravidelnost a pečlivost 

- pokud bude hezké počasí, choďte na procházky do přírody, dýchejte čerstvý vzduch, sbírejte barevné lupeny, 
větvičky, plody,.. a můžete vytvářet podzimní dekorace na terasu či do domu. 

 

  
 

 

 

na období od 9.11.-13.11.2020 

http://www.youtube.cz/
http://www.televizeseznam.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=dOzp2kXB9FM


 

 

 

Příloha č. 1 

 
 

 

 

 



Příloha č. 2 

 
Polámal se mraveneček, 

ví to celá obora, 

o půlnoci zavolali 

mravenčího doktora. 

 

Doktor klepe na srdíčko, 

potom píše recepis, 

třikrát denně prášek cukru, 

bude chlapík jako rys. 

 

Dali prášku podle rady, 

mraveneček stůně dál, 

celý den byl jako v ohni, 

celou noc jim proplakal. 

 

Čtyři stáli u postýlky, 

pátý těšil neplakej, 

pofoukám ti na bolístku, 

do rána ti bude hej. 

 

Pofoukal mu na bolístku, 

pohladil ho po čele, 

hop a zdravý mraveneček 

ráno skáče z postele. 

 

 

 



Příloha č.3 

 


