
Téma: Víme co jíme aneb povídání o zdravé výživě 

Datum: 13.2.-17.2.2017 

 

Dílčí cíle: osvojovat si poznatky o těle, učit se dovednostem, které jsou důležité k podpoře zdraví, 

osobní pohody a bezpečí 

Obsah: seznámení dětí s různými druhy zdravých potravin, povídání o tom, proč je důležité jíst 

zdravě, beseda s nutriční poradkyní, setkání rodičů na téma zdravé potraviny, zdravé vaření, povídání 

o virech a bacilech, ukázka správného mytí rukou a správného čištění zubů, rozdíl mezi potravinou a 

surovinou 

 

Pondělí: - RA. Volné hry dle volby dětí, práce s Montessori materiálem –nabídky aktivit z praktického 

života, práce s víčky PET lahví – skládáme obrázky k danému tématu, skládáme písmeno P a Z. Pokus 

s bramborou – špinavé ruce 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí.  

- Komunitní kruh: Jak jsme se měli o víkendu a co jsme o víkendu dělali 

- Beseda s nutriční poradkyní Pájou – povídání o tom, jaké nám píše jídelníčky se 
svačinkami, vyjádření dětí, co by chtěly na svačinkách změnit 

- Povídáme si o tom jaký je rozdíl mezi surovinou a potravinou – třídíme na elipse 
- Opakování  písmenka  P a Z – vymýšlení slov na písmena  

- Básnička:  Já a moje zdraví  

- Seznámení s písničkou: Víš, jak bacit bacila? 

- Angličtina 

    PV: Procházka v okolí MŠ nebo pobyt na zahradě MŠ – dle aktuálního počasí. 

 

Úterý: – RA. Volné hry dle volby dětí, práce s Montessori materiálem – nabídka aktivit ze smyslové 

výchovy, nabídka omalovánek k danému tématu, prohlížení knih a encyklopedií 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí.  

- Opakování básničky Já a moje zdraví a písničky Víš, jak bacit bacila? 
- Povídání o o tom jaké máme druhy virů a bacilů  
- Shlédnutí kratičkého příběhu Bacil Emil a chřipka 
- Výtvarná aktivita viry a bacily 
- Angličtina 

 
 PV: Pobyt na zahradě MŠ – nebo procházka v okolí MŠ.  

 

Středa: RA. Volné hry dle volby dětí, práce s Montessori materiálem – nabídky aktivit z oblasti 

matematiky , nabídka pracovních listů k danému tématu, příprava zdravé svačinky 



 

- Tenis: - lekce tenisu 

- Tělocvična: zdravá rozcvička, honička – Na bacila, překážková dráha – lavičky, žíněnky, 

švédská bedna, velká prolézačka, protažení 

 

PV: Procházka cestou do tělocvičny, na tenis a zpět – bezpečný pohyb po městě. 

 

Čtvrtek: RA. Volné hry dle volby dětí, práce s Montessori materiálem – nabídky aktivit z oblasti 

českého jazyka, prohlížení knih, četba různých příběhů o bacilech a virech 

 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí.  

- Povídání o tom, jak se chováme v divadle – připomeneme si pravidla slušného chování. 

Divadlo: Nosáčkovo dobrodružství  -  PINOKIO - Hlavní postavou příběhu je malý panáček, 

kterého se truhlář vyřeže ze dřeva. K velkému mistrovu nadšení panáček ožije,  ovšem 

nepůsobí svému tátovi jenom radost - tak jako jiné děti má i on spoustu chyb a jedná podle 

své vlastní úvahy, avšak bez zkušennosti s následky svých činů. A tak se často dostává do 

nepříjemných situací a prožívá různá zklamání, až nakonec pochopí, že nelze vždy jednat tak, 

jak jej právě napadne, a že poslouchat tatínkovy rady se vyplácí.  

PV: Procházka cestou do divadla a zpět – bezpečný pohyb po městě. Vyprávíme si zážitky 

  

Pátek: - RA. Volné hry dle volby dětí,  práce s Montessori materiálem – nabídky zapínacích rámů, 

příprava bylinkového čaje, nabídka omalovánek a pracovních listů 

 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí.  

- Povídání o tom, jak si správně myjeme ruce a čistíme zuby 

- Shlédnutí krátkých videí na dané téma 

- Ochutnávka bylinkového čaje 

- Opakování písniček a básniček 
- Mimická cvičení, gymnastika mluvidel, logopedická prevence říkadly, dechová cvičení 

s flétničkou 
- Jóga pro děti 

 

PV: Procházka v okolí MŠ – jdeme krmit kachny k zamrzlému rybníku. 

 

Já a moje zdraví 

Spočítáme vitamíny 1,2,3,4. 

Má je v sobě zelenina, ovoce a ryby. 

Dejte mi pár vitamínů, prosí naše tělo. 

Nač je asi potřebuje? Aby nebolelo. 



    

 

 


