
Znám své tělo 

Co se budeme učit?  

 Rozhovory s dětmi na téma „Lidské tělo“ – práce s encyklopedií, knihou  

o Pojmenujte si s dětmi jednotlivé části těla (na sobě, nebo s obrázky) 

 Viditelné  

 Hlava – vlasy, oči, obočí, nos, uši, pusa, zuby, jazyk, brada 

 Krk, ramena, ruka, loket, prsty, břicho, záda, noha, stehno, 

koleno, lýtko, kotník, pata 

 Kůže  

 Neviditelné  

 Kosti, svaly  

o Pojmenujte si s dětmi základní orgány – mozek, srdce, plíce – ukažte si, kde je 

v těle najdeme a vysvětlete si, k čemu je potřebujeme 

 

 

 



 Procvičit oromotoriku  

 Zapamatovat si básničku  

 Vést stopu tužky při kresbě – grafomotorika – procvičení lomené linie, horního a 

dolního oblouku, horní a dolní kličky, vlnovky 

 Rozvíjet zrakovou diferenciaci – pracovní list – spoj obrázek s jeho stínem 

 Rozvíjet sluchovou diferenciaci – části lidského těla – vytleskávání slabik jednotlivých 

částí těla, určování první a poslední hlásky ve slově 

 Rozvíjet jemnou motoriku a prostorovou orientaci – pracovní list (můj obličej) 

 Rozvíjet předmatematické dovednosti – pracovní list (vybarvi správný počet kostí) 

 Rozvíjet zrakovou diferenciaci a zrakovou paměť – pexeso lidské tělo  

 Zacvičit si pohybové cvičení motivované lidským tělem (cvičení s Míšou) 

Báseň  

Popis těla  

Hlava řídí celé tělo,  
jak by všechno dělat mělo.  
Krk ten hýbe, točí hlavou,  
ruku máme levou, pravou.  
Díky ní můžeme psát,  

držet, chytat, nosit, hrát.  

Na piano, na housličky.  

na tkaničkách dělat smyčky.  

Trup poklady těla skrývá,  

otáčí se, do stran kývá.  

Nohy opět v páru jsou,  

kam chceme nás dovedou.  

Cvičení pro děti  

https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY  

Inspirace pro výtvarnou činnost  

  

https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY


Oromotorická cvičení 



Grafomotorika – procvičení lomené linie, horního a dolního oblouku, horní a 

dolní kličky, vlnovky   



Pracovní list – spoje obrázek s jeho stínem  



Pracovní list – můj obličej (holka) 

Obrázek si vytiskněte. Nejprve si s dětmi popište, co vše můžeme na hlavě kamaráda nebo své vlastní 

hlavě všechno vidět (využití zrcadla). Děti zkoumají svoji barvu očí, vlasů, pleti. Poté si děti vezmou 

předlohu hlavy a pastelky a snaží se podle předešlého rozhovoru obličej dokreslit. Při kreslení svého 

obličeje mohou využít kosmetických zrcátek  



Pracovní list – můj obličej (kluk) 

Obrázek si vytiskněte. Nejprve si s dětmi popište, co vše můžeme na hlavě kamaráda nebo své vlastní 

hlavě všechno vidět (využití zrcadla). Děti zkoumají svoji barvu očí, vlasů, pleti. Poté si děti vezmou 

předlohu hlavy a pastelky a snaží se podle předešlého rozhovoru obličej dokreslit. Při kreslení svého 

obličeje mohou využít kosmetických zrcátek.  



Pracovní list – předmatematické dovednosti  



Pexeso – Lidské tělo (vytiskni, rozstříhej a můžeš hrát)  



 


