
,,NEMOC A ZDRAVÍ“ ( ,,CHCI BÝT ZDRAVÝ, TO MĚ BAVÍ“) 

Čtení do ouška: O Černé Bertě — iVysílání — Česká televize (ceskatelevize.cz) 

Henrieta Richterová - Bacil ( CD PODZIM - ZIMA - Písničky pro děti 2. Henrieta Richterová ) - YouTube 

Polámal se mraveneček - YouTube 

Míša Růžičková - Mýdlo - Děti - Roušky - YouTube 

 

 

 

Děti mohou popisovat jednotlivé situace na obrázcích – vyjadřování celou větou v souvislostech. 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10639247043-cteni-do-ouska/214542158200021-o-cerne-berte/titulky
https://www.youtube.com/watch?v=nv3JCEvvgSs
https://www.youtube.com/watch?v=oRJfDW23Fi0
https://www.youtube.com/watch?v=StVL0VW7juQ&feature=emb_logo


Ten, kdo žije zdravě (rytmizace na píseň „Tluče bubeníček“) 

Ten, kdo žije zdravě, rád si zacvičí. 

Proběhne se hravě krokem opičím. 

Umíš dřepy? Ukaž jaké. 

Nebuď líný, zkus to také. 

Sportovcům je hej! Dřepy udělej! 

 

Kdo nežije zdravě                                                  POZNÁMKA                                

Kdo jí málo nebo moc,                                         Můžete si s dětmi dávat otázky: Cvičíš? Kterým sportům  

kdo nespí, když vládne noc,                                 se věnuješ? Co rád jíš? Chodíš do přírody?..... 

kdo sedí a nehýbe se, 

neví, jak to voní v lese, 

tomu se pak stává, že ho bolí hlava. 

  

Pohádka: O Medvědu Peciválovi 

Jde o pohádku s otevřeným koncem, kdy děti dostávají prostor pro slovní vyjádření 
již získaných zkušeností, pro logické uvažování nad situací v pohádce, ale i pro svou 
fantazii. 

   Byl jednou jeden medvěd a tomu říkali Pecivál. Doopravdy se jmenoval Brumla, ale 

proto, že byl velký lenoch, zvířátka mu začala říkat Pecivál.  

   Od rána do večera se povaloval ve svém pelechu, ládoval se medem a jinými 

lahůdkami a ještě ke všemu měl pořád špatnou náladu. Nerad se stýkal s ostatními 

zvířátky z lesa a už vůbec se nerad zapojoval při jakýkoliv hrách a aktivitách. A tak 

celý den projedl, prospal a neustále byl nevrlý. Postupně kynul a kynul, až z něj byl 

opravdu mohutný medvěd. Čím více ležel, tím méně měl do čehokoli chuť. 

    Ze začátku to byl celkem pohodlný způsob života, jenže ejhle - najednou mu jeho 

lenost začala brát. Tu se ráno probudil a začalo ho tuze bolet bříško. Pomyslel si, že 

má asi hlad, stěží se zvedl a šel najít ve spíži nějaký další med. Celý ho spořádal, ale 

nepomohlo to. Co víc, udělalo se mu ještě hůř. Braly ho křeče a nevěděl, co má 

učinit. Zavolal si tedy na pomoc zajíce. 

    Zajícovi se moc nechtělo, po tom co byl na něj týden předtím medvěd nepříjemný, 

když ho přišel navštívit, ale zželelo se mu Brumly a zavolal na pomoc doktora. Doktor 

Sova urychleně přiletěl a začal vyšetřovat. “Hm, hm, je to jasné," řekl doktor…. 

 

Následuje otevřená diskuze na téma - jak předcházet nemocem, co děláme pro své 
zdraví (oblečení, strava, sport, pravidelná návštěva lékaře), kdo nám pomůže, když 
jsme nemocní. 



  



  

 

 

 

 

 

 

 

 



MYTÍ RUKOU 

CELÝ DEN SI RUCE HRAJÍ, 

VŠECHNO MOŽNÉ OSAHAJÍ, 

HRAČKY, PÍSEK, BOTIČKY, 

ŠPINAVÉ JSOU RUČIČKY! 

COPAK RUČKÁM POMŮŽE? 

A TU ŠPÍNU PŘEMŮŽE? 

VODA, MÝDLO, UMYVADLO, 

TO JE SPRÁVNÉ ZAKLÍNADLO! 

 

https://www.msslunicko.eu/


 



PŘEDŠKOLÁCI – MOTÝLCI 

Pracovní listy:















 













 

 

 



Logopedické cvičení na rozhýbání jazýčku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inspirace pro tvoření: 

     

  



STŘEDŇÁCI – BERUŠKY 

 

















        

 

 



 

 

 



NEJMLADŠÍ DĚTI – SLUNÍČKA



 









 

 

 



 Bacily – rozfoukávání brčkem 

 

 

Jak správně čistit zoubky 

 



 


