
VŠEZNÁLEK příloha č. 1 
 

NÁZEV Metodický list - Jógové pexeso 

CÍL  Procvičit postřeh, paměť, soustředění, vnímání a pochopení 
pokynů dospělé osoby 

 Zdravý pohyb, naučení základních jógových pozic a jejich názvy 
hravou formou 

 Trénink fyzické zdatnosti a vytrvalosti 

 Cvičení logického myšlení, rozhodování a spolupráce 

 Cvičení hrubé motoriky 
 

MOTIVACE  Motivační rozhovor: Co je zdravý životní styl? Pohybová aktivita 
a jak ji provádět? Abeceda pohybové aktivity a proč 
potřebujeme pohyb? Jaké jsou stravovací návyky? 

 Vysvětlení: pohybová aktivita, pohybový režim, přestávka, 
pohybové učení a jeho fáze, pitný režim a stravovací návyky 

CÍLOVÁ SKUPINA 4 až 6let 

VELIKOST SKUPINY 6 – 12 dětí 

ČAS NA PŘÍPRAVU 5 minut 

ČAS NA REALIZACI 15 – 20 minut 

MÍSTO REALIZACE Místnost, učebna 

POMŮCKY Jógové pexeso 

POPIS PRŮBĚHU 

AKTIVITY 

Jógové pexeso je soubor dvojic kartiček se zábavnými jógovými 
pozicemi. Děti najdou dvojici kartiček a poté zaujmou danou pozici. 
Lehce se tak děti naučí názvy pozic /čímž si tříbí myšlení a fantazii/ a 
to včetně důvodu jejich pojmenování. Zároveň se u hry protáhnou a 
jednotlivé cviky si zacvičí.  
Lze s nimi hrát i klasické pexeso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VŠEZNÁLEK příloha č. 2 
 

NÁZEV Metodický list - Semafor pro zdravé jídlo 

CÍL  Správné stravovací návyky, výživa, pravidelnost 

 Pitný režim a důležitost příjmu tekutin 

 Socializace 

 Rozvoj řečových a komunikativních dovedností 

 Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhým 

 Osvojení si základních poznatků prostředí, v němž žijeme 

 Rozvoj úcty k životu 
MOTIVACE  Motivační rozhovor: Víme, co jíme? Jaký je správný jídelníček a 

co do něj patří? Co je příliš tučné a sladké?  

 Vysvětlení: stravovací návyky, jídelníček, potravinová pyramida, 
pitný režim, stolování 

CÍLOVÁ SKUPINA 4 až 6 let 

VELIKOST SKUPINY 6 dětí 

ČAS NA PŘÍPRAVU 5 minut 

ČAS NA REALIZACI 10 – 15 minut 

MÍSTO REALIZACE Místnost, učebna 

POMŮCKY Semafor pro zdravé jídlo 

POPIS PRŮBĚHU 

AKTIVITY 

Balení obsahuje 54 karet s vyobrazením každodenních jídel a barvy 
semaforu, které určují, jak často by se tato jídla měla konzumovat. 
Zelená barva znamená často, oranžová občas a červená příležitostně. 
Dítě má za úkol rozhodnout, které jídlo je zdravé více a které méně. 
Zadní strana karet obsahuje kontrolní znaky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VŠEZNÁLEK příloha č. 3 
 

NÁZEV Metodický list - Slušné chování – zdraví, náklonnost, 

bezpečnost 

CÍL  Etiketa hrou 

 Pravidla slušného chování 

 Stolování jako důležitá součást etikety 

 Základní lidské hodnoty a normy 

 Kamarádství, socializace, spolupráce 

 Soužití a respekt 
 

MOTIVACE  Motivační rozhovor: Co je etiketa? Jak ji lze chápat a použít 
v životě? Slušné chování, společenská pravidla a jaká jsou 
zázračná slovíčka 

 Vysvětlení: etiketa, slušné chování, společenská pravidla, 
zvyky, stolování  

CÍLOVÁ SKUPINA 4 až 6let 

VELIKOST SKUPINY 6 – 12 dětí 

ČAS NA PŘÍPRAVU 5 minut 

ČAS NA REALIZACI 15 – 20 minut 

MÍSTO REALIZACE Místnost, učebna 

POMŮCKY Hra slušné chování 

POPIS PRŮBĚHU 

AKTIVITY 

Hra nabízí vzdělávací prostředek k vysvětlení hodnoty zdraví, 
náklonosti a bezpečnosti. 
Na každé kartě jsou zobrazené 4 situace. Pomocí červeného křížku 
dítě určí, které chování se na kartičku nehodí a není správné. 
Na zadní straně karet je samo-opravný  systém.  
 

 

 


