
MAŠINKOU ZA ZDRAVÍM 

CÍL: Naučit děti znát části svého těla, mít 

povědomí o základní stavbě lidského těla 

(kostra, svaly, některé vnitřní orgány – srdce, 

plíce, žaludek, střeva), seznámit děti 

s povoláním lékaře. 

Délka projektu: jeden týden                            

 

 

 



 seznámení s částmi lidského těla – obrázky kostry, 

svalů, vnitřních orgánů jejich funkcí 

 demonstrační obrázky, kniha Lidské tělo, předměty 

denní hygieny (zubní kartáček, pasta, mýdlo, 

ručník, krém) 

 poučení o hygieně, péči o zdraví a také o čistotě 

prostředí, ve kterém žijeme 

 seznámení s povoláním lékaře – exkurze k dětské 

lékařce MUDr. Janoškové 

 sport a pohyb – je zdravé sportovat a pohybovat 

přiměřeně k věku, individuálním potřebám dětí, 

dbát na bezpečnost při sportu, hrách 

 nácvik a rytmizace jednoduchých textů, doprovod 

tancem, hrou na rytmické nástroje a na tělo 

        HLAVA, RAMENA,KOLENA 

        HLAVA,RAMENA, 
        KOLENA,PALCE 
        OČI, UŠI,PUSA,NOS 

         

DUPACÍ 

DUPY, DUPY, KLAPY, KLAPY 
TO JSOU TYHLE SLONÍ TLAPY, 
KDYŽ TY NOHY ZADUPOU 

TŘESOU CELOU CHALUPOU. 



 

 

 PH „Na metaře“ – čistota prostředí, ve kterém 

žijeme je také důležitá a proto i povolání metaře, 

uklizečky, děti si také osvojí pohyb, který je pro 

ně nový, při zametání zapojí další svalové 

skupiny, při hře, dodržujeme stanovená pravidla, 

spojíme pohyb se zpěvem 

 

 

 



 

 učíme se znát obličejové části, modelujeme 

„zoubky“, dbáme na hygienu ústní dutiny – 

připomínáme dětem, že si musí každý den čistit 

zoubky, alespoň ráno a večer, aby se nekazily, 

seznamujeme děti s funkcí zubů, jazyka, čelistí a 

také ostatních smyslových orgánů (oči, uši, nos) 

 dbáme na dodržování hygienických návyků 

TO JSOU PRSTY 

To jsou prsty, to jsou dlaně, 

mýdlo s vodou patří na ně. 

A po mýdle dobré jídlo, 

a po jídle zase mýdlo. 



 

 

 

 

 



 

 

 děti modelují korálek, který se po zaschnutí 

omalují temperovými barvami, navléknou na 

provázek a odnesou domů. 

 

 na siluetu lidského těla, lepíme některé vnitřní 

orgány, kreslíme části obličeje – procvičujeme 

názvosloví, učíme se správný úchop pastelky a 

pracovat s lepidlem. 

 



 

 

 

 

 



 exkurze k paní doktorce Janoškové – děti se 

seznámí s povoláním lékaře, proč je pro nás 

důležitý, pomáhá, když jsme nemocní a nemusíme 

se ho bát… 

 

 

 děti se seznámí s různými lékařskými nástroji 

(stetoskop, tlakoměr, teploměr, obvazový 

materiál) a následně si ve školce hrajeme           

NH „ Na lékaře“ 

 motivace básní Polámal se mraveneček 

 



 

 

 



 práce s didaktickým materiálem – skládáni 

tematických puzzlí (povolání) – individuální práce 

s dětmi při ranních hrách – rozvíjíme slovní zásobu, 

popisujeme obrázky, učíme se základní barvy, části 

těla 

 

 cvičíme a sportujeme – děti se učí házet a chytat 

míč a také házet na cíl – dbáme na správné držení 

těla, učíme děti uplatňovat přání svá ale také 

respektovat přání a potřeby ostatních dětí 

 cvičíme a tančíme se šátky – děti se učí pohybovat 

podle vzoru, ale také vyjádřit se samostatně 

pohybem s hudbou i bez ní 



 relaxujeme, odpočíváme, posloucháme vlastní 

dech i zvuky z okolí 

 
 

 



 „ Zvedni ruku, zatahej se za ucho“ – procvičujeme, 

co jsme se naučili, zda děti znají své tělo, dokážou 

změnit polohy částí těla podle pokynů…. 

 

 po celý týden motivujeme děti NH „Na mašinku“, 

která jezdí k lékaři, zubaři, kadeřnici, zároveň se 

děti seznamují s povoláním výpravčího 

 

 procházka na nádraží, kde děti pozorují vlaky a vidí 

také pana výpravčího, upozorňujeme děti na 

bezpečné chování na nádraží. 

 

 


