
Nabídka aktivit  - Zdraví 

 

1. Rozpohybování těla 

https://www.youtube.com/watch?v=BaVH38JBioo 

 

2. Básnička pro procvičení artikulace i paměti 

Mrkev, hrášek, brambora, 
to je velká lahoda. 

Zelenina pro zdraví, 
naše tělo napraví. 
Papej také ovoce, 
má vitamínů nejvíce. 

Zdravá strava musí být, 
chceš-li silné tělo mít, 
a nemocem se ubránit. 

 

3. Hádanky pro chytré hlavičky 

Správné odpovědi najdete dole! 

1) Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších? 

2) Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je? 

3) Nemá plíce, přece dýchá, studená a věčně tichá, věčně pije na své zdraví v brnění, co nerezaví. 

4) Ať jde, kam jde, všude je doma. 

5) Sedí v noci v každém koutku, ale když na ni posvítíme, zmizí. 

Správné odpovědi: 

1) páv     2) měsíc  3) ryba    4) šnek   5) tma 

 

 

4. Zásady ohleduplného chování 

- Myj si ruce 30 vteřin, nanes mýdlo mezi prsty, pečlivě oplachuj 

- Kýchej a kašli do předloktí 

- Neolizuj prsty 

- Mytí rukou před jídlem, po jídle ( po toaletě) 

- Buď samostatný, jistě se v šatně dokážeš převléci sám 

- Nedotýkej se zbytečně věcí, které opravdu nepotřebuješ 

- Ptej se na cokoli pí učitelky 

- S úsměvem a chytrou hlavičkou to dokážeš! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BaVH38JBioo


5. Poznej lidské tělo 

 

 



 

 

- 6. Nakresli, co vše potřebuješ k ranní péči a hygieně, než jdeš do školky- vzpomeň si na 

předměty v koupelně a nakresli je…( Hřeben, mýdlo, zubní kartáček…) 

 



6. Pohádky k inspiraci 

Malilinkaté zvířátko Bylo jedno malilinkaté zvířátko, tak malé, že je lidské oči nemohly spatřit. Bylo 

ještě menší, než zrnko prachu, které vidíte vířit v místnosti ve slunečním paprsku. A to zvířátko se 

usídlilo právě na takovém zrnku prachu, kde bylo kolem něj ještě mnoho a mnoho místa. Prach vířil, 

zvířátko cestovalo na něm a všechno si prohlíželo. Vždyť právě opustilo těžce nemocného člověka, 

kde se mu už nelíbilo! „Teď se poohlédnu po místě, kde je veseleji,“ řeklo si a vtom buch! Zrnko 

prachu dosedlo na zem. Ale nebyl to konec. Do země uhodil míček, zrnka prachu se na něj nalepila, 

zvířátko vyletělo s míčkem do vzduchu, a chňap! Míč uchopila holčička. Hned sice míč hodila dál, ale 

prach se zvířátkem zůstal pěkně v její dlani. „Tady se mi líbí!“ řeklo si zvířátko, „je tu teplo, prachu a 

špíny dost.“ A prohlédlo si dobře holčičku, na jejíž dlani sedělo. Byla veselá, hravá a usměvavá. Vtom 

maminka volala: „Jano, pojď už k večeři!“ a holčička šla. Ostatní už seděli u stolu. Jana chytla do ruky 

chleba, máslo a začala jíst. Ale to právě neměla dělat! Zvířátko, které měla v prachu a ve špíně v dlani, 

marně volalo: „Nejez, ještě sis neumyla ruce!!“ Ale jeho hlas nebylo slyšet. A tak opravdu došlo k 

tomu, že zvířátko bylo i s chlebem snědeno. A začalo naříkat. Ne proto, že bylo snědeno, to mu 

nevadilo-naopak, vlhko a teplo mu dělalo nesmírně dobře. Ale naříkalo: „Chudák holčička, měla 

takové červené tvářičky, tak se radovala, a to všechno teď přestane! Já jsem zárodek nakažlivé 

nemoci, musím se teď usídlit v jejím tělíčku, a u koho se usídlím, ten začne stonat.“ Tak zárodek 

naříkal. A už se rozdělil na dva zárodky, ty se rozdělily na další dva a takhle to šlo velikou rychlostí, že 

za několik dní bylo zárodků v těle několik a nemoc vypukla. Holčička už nebyla veselá. Nemluvila a 

neposkakovala s dětmi. Ležela v postýlce, měla horečku a bylo jí moc špatně. Byly jste už taky 

nemocné, děti? Je to velmi nepříjemné. Ale nemoc nemusí být. Kdyby si byla Jana před jídlem umyla 

ruce, mohla teď být zdravá. „A uzdravila se Jana?“ zeptal se Jiřík paní učitelky. „Uzdravila, ale stálo to 

mnoho péče maminku i pana doktora. A nemuselo to ani tak dobře dopadnout.“ Ostatní děti seděly 

tiše a přemýšlely o zárodku nemoci. Lítá snad na zrnku prachu také kolem nich? Paní učitelka uhodla 

jejich myšlenky. „Nebojte se, u nás máme na podlaze lino, tam se prach nedrží, a často jej umýváme. 

U nás jsou všichni zdraví. Zárodky šíří jenom nemocní lidé, a ti sem nesmějí.“ Děti se potom rozeběhly 

po zahradě, a už je zvou k obědu. „Děti, kam půjdeme nejdříve?“ Ptá se paní učitelka. „Umýt si ruce, 

umýt si ruce!“ volají děti s Jirkou vesele. „Povíte nám odpoledne zase nějakou pohádku?“ zeptal se 

Jirka. „Dobrá, povím vám pohádku o Kašlalovi a Kýchalovi,“ řekla paní učitelka. O Kašlalovi a Kýchalovi 

Viděli jste letadlo létat hodně nízko? Člověku se zdá, že se jen mihne! Obyčejné letadlo má velikou 

rychlost, a což teprve tryskové! To skoro okem ani nezahlédnete, jak rychle letí. Jako střela! Takové 

letadlo řídí odvážný pilot nebo pilotka. A kdo ví, jestli z vás taky jednou nebudou letci! Teď jsem vám 

však nechtěla vyprávět o dospělých, ale zase o drobounkých zárodcích, které jsou však také dobrými 

sportovci, jako náš Kašlal a Kýchal. Nejvíce se jim líbí, když se usadí na drobounké kapce hlenu, která 

se vytvoří v nose nebo v plicích člověka, který má rýmu a kašel. Usadí se v kapičce, zašimrá člověka v 

nose a „He-pčí, he-pčí!“, člověk musí kýchnout nebo zakašlat a už tryská proud kapiček, vymrštěný 

velkou silou dopředu. Jak se tohle líbí Kašlalovi a Kýchalovi! Letí prostorem, vítr se jich ujme, nosí je 

sem a tam, nahoru a dolů. Ale už toho mají dost. „Kašlale, už přestaneme!“ Kýchal míří se svou 

kapkou do mohutného vzduchového proudu, který mizí v obrovské dutině. Pro drobounké zárodky to 

jsou dvě obrovské dutiny, pro nás děti dvě malé obyčejné nosní dírky, kterými vdechujeme vzduch do 

plic. „Hop!“ a Kýchal přistál v nose. „Hop!“ a Kašlal přistál o trochu níže, někde v hrdle. „Teď si trochu 

odpočinu, ale jen chvíli.“ Začnou se množit, až je jich mnoho, plný nos, plný hrtan a průdušky. Člověka 

to nic netěší, bolí ho nos, v krku šimrá a pálí, bolí na prsou a bolí hlava. Má rýmu a kašel. Kýchalovi a 

Kašlalovi trápí svého hostitele, jak jen mohou. A nejvíc se mu smějí, když se jich chce zbavit kýcháním 

a kašlem. „Rychle, rychle!“ svolávají se. „Sedněte si každý na kapku a pevně se držte!“ Vtom člověka 

popadne kýchání a velké množství Kýchalů a Kašlalů se rozletí do ovzduší. Rozjařeně kmitají 

vzduchem. Šup do nosu jiného člověka, zase ven a dovnitř, až mají všichni ti lidé rýmu a kašel. „Co 



myslíte, děti, jak to udělat, aby se nekašlalo a nekýchalo?“ „Nekýchat!“ Vykřikl někdo. „Ale to nejde!“ 

řekl někdo jiný, „to se nedá zadržet.“ „Tak já vám to povím,“ řekne nakonec paní učitelka. „Zabránit 

Kašlalovi a Kýchalovi dostat se do jiných nosů a cestovat vzduchem se dá, když nebude nikdo kašlat a 

kýchat na druhé, když si dá kapesník před pusu. Kapesník se pak vypere-a je po zárodcích. Při rýmě a 

kašli ale nesmí nemocní moc mluvit na ostatní, ani chodit do školky, nebo do školy, a dospělí ani do 

práce. Měli by zůstat v posteli, tak se také nejrychleji uzdraví a nikoho nenakazí. Nestojíme přeci o to, 

aby si z nás Kašlalové a Kýchalové dělali dobrý den a šířili nemoci!“  

 

 


