
 

ZDRAVOTNÍČEK příloha č. 1 
 

NÁZEV Metodický list - Tematický kruh LIDSKÉ TĚLO 

CÍL  Poznání základů biologie lidského těla a zajímavé informace o 
stavbě a funkci jednotlivých orgánových soustav 

 Rozvoj základních znalostí o funkci jednotlivých částí lidského 
těla 

 Osvojení základních poznatků o lidském těle 

 Získání povědomí o základní ochraně zdraví 

 Používání všech lidských smyslů 
MOTIVACE  Motivační rozhovor: Jak naše tělo vypadá? Z čeho se naše tělo 

skládá? Co jsou vnitřní orgány a kde je v lidském těle najdeme? 
Jaké známe lidské smysly a jak je používáme? Víme, jaké 
nemoci či úrazy nás mohou postihnout a případně kterou část 
našeho těla? Jak je můžeme ošetřit? Kdy je třeba jít k lékaři?  

 Vysvětlení: pojmu anatomie, lidské tělo, vnitřní orgány a jejich 
funkce, lidské smysly, prevence a ochrana zdraví 

CÍLOVÁ SKUPINA 4 až 6 let 

VELIKOST SKUPINY 10-15 dětí 

ČAS NA PŘÍPRAVU 5 minut 

ČAS NA REALIZACI 20 minut 

MÍSTO REALIZACE Místnost, učebna, hřiště, zahrada 

POMŮCKY Tematický kruh „lidské tělo“ 

POPIS PRŮBĚHU 

AKTIVITY 

V místnosti či na zahradě rozvíjíme u tematického kruhu vzdělávací 
aktivitu prohlubující jejich znalosti lidského těla a jeho funkcí. 
Vysvětlujeme pojmy slov jako je anatomie, lidské smysly, tělo. 
Ukazujeme, na části těla /i děti mohou ukazovat na svém těle/ např. 
části hlavy, prsty, hrudník, koleno apod.  
Dále ukazujeme a hravou formou vysvětlujeme funkce částí těla a 
orgánů.  
Př.: Kosti drží tělo pohromadě. Co na sobě najdeš tvrdého, to je skoro 
určitě kost. Když všechny kosti pospojujeme, dostaneme kostru. Plíce 
jsou dva velké vaky, které se plní vzduchem. Při výdechu jde vzduch 
pryč a zase nabereš nový. Bez vzduchu člověk moc dlouho nevydrží, 
zkus, jak dlouho vydržíš nedýchat. Hodně, hodně se nadechni a 
sleduj, kde všude se zvedá hrudník a břicho. Tam jsou schované plíce. 
Srdce je sval. Ten se zatíná úplně stejně, jako když zatneš ruku v pěst. 
Jak srdce pracuje můžeš cítit (nechte dítě ať sobě položí ruku na 
hrudník a najde tep).  

 

 

 

 



 

ZDRAVOTNÍČEK příloha č. 2 
 

NÁZEV Metodický list - Hrací set „Lékařská ORDINACE 

s pultíkem“ 

CÍL  Procvičení s dětmi vizuální podobu lékařské ordinace a jejich 
případné základní vybavení 

 Rozvoj jednotlivých dovedností použití obvazového a 
zdravotnického materiálu 

 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností a tím 
spojených cvičení jemné a hrubé motoriky 

 Názorné pochopení lidského těla a jeho funkcí 

 Odstranění obav z lékařů a ošetření 
MOTIVACE  Motivační rozhovor: Děti, byly jste u lékaře? Všimli jste si, co má 

pan doktor v ordinaci? A k čemu používá jednotlivé 
zdravotnické materiály a nástroje? Byly jste již nemocné? Jak 
vám maminka či pan doktor pomohl? 

 Vysvětlení: jednotlivých nástrojů a zdravotnického zařízení jako 
je stetoskop, teploměr, náplast, obvaz, lék, nůžky, zrcátko 

CÍLOVÁ SKUPINA 4 až 6 let 

VELIKOST SKUPINY 8-12 dětí 

ČAS NA PŘÍPRAVU 5 minut 

ČAS NA REALIZACI 20 minut 

MÍSTO REALIZACE Místnost, učebna 

POMŮCKY Lékařská ordinace s pultíkem 

POPIS PRŮBĚHU 

AKTIVITY 

V místnosti či na zahradě rozložíme lékařskou ordinaci s pultíkem, 
vyskládáme jednotlivé zdravotnické předměty a materiál. Vždy 
vezmeme do ruky, ukážeme a vysvětlíme, k čemu tento předmět či 
materiál slouží. Necháme vždy kolovat mezi dětmi, aby si mohli 
vyzkoušet jejich používání. Děti si některé procedury mohou 
samy vyzkoušet /poslech srdce, měření teploty, podání léku, obvaz 
rány.../ a dozví se, co daným vyšetřením lékař zjistí. 
Povolání lékaře se snažíme dětem přiblížit hrou. Př.:  Děti přicházejí se 
svým nemocným plyšákem do ordinace, odkud se vrací zdravý. 
Vyléčením svého plyšáka děti vidí, že se nemusí bát bílých plášťů a 
lékařům mohou důvěřovat. Snáze si tak uvědomí, že cílem lékaře není 
ubližovat, ale pomáhat. 

 

 

 

 

 

 



 

ZDRAVOTNÍČEK příloha č. 3 
 

NÁZEV Metodický list - AUTOLÉKÁRNIČKA 

CÍL  Získání povědomí o základní ochraně zdraví a bezpečnosti 

 Motivace dětí k poskytnutí první pomoci, podpora jejich ochoty 
pomoci a jejich sebedůvěry 

 Zjednodušení veškerých postupů první pomoci, aby byla míra 
zapamatování jednotlivých principů, a tím i schopnost 
poskytnout první pomoc co největší 

 Komplex znalostí a zejména dovedností 

 Trénink a zažití jednotlivých postupů se zaměřením na život 
zachraňující úkony za použití zdravotnického materiálu z 
autolékárničky 

MOTIVACE  Motivační rozhovor: Když se kamarád zraní, jak se zachovám? 
Koho zavolám? A jak poskytnu základní laickou první pomoc? A 
jaký materiál budu potřebovat? Kde je autolékárnička a kde ji 
najdu?   

 Vysvětlení a seznámení se s materiálem v obsahu 
autolékárničky a vyzkoušení si hravou formou jejich použití. 

CÍLOVÁ SKUPINA 4 až 6 let 

VELIKOST SKUPINY 10 -12 dětí 

ČAS NA PŘÍPRAVU 10 minut 

ČAS NA REALIZACI 30 minut 

MÍSTO REALIZACE Místnost, učebna, zahrada 

POMŮCKY Autolékárničky 

POPIS PRŮBĚHU 

AKTIVITY 

Autolékárničku rozložíme a jednotlivý zdravotnický materiál vyjmeme. 
Postupně dětem ukazujeme a vysvětlujeme jednotlivá využití a použití. 
Děti si některé dílčí aktivity mohou samy vyzkoušet /balení do 
izotermické fólie, nasazení rukavic, obvazování či lepení náplastí a 
použití trojcípého šátku/. 
Na pomoc si mohou vzít i plyšovou hračku a tu ošetřit za použití 
zdravotnického materiálu z autolékárničky, čímž se zábavnou formou 
seznámí s poskytováním první pomoci.  

 

 

 

 

 



ZDRAVOTNÍČEK příloha č. 4 
 

NÁZEV Metodický list - LIDSKÉ SMYSLY 

CÍL  Všestranný rozvoj dětí a jejich základních lidských smyslů 

 Vyjmenovat a pojmenovat smysly a smyslové orgány  

 Funkce a používání smyslové soustavy 

 Porozumění a rozvoj měkkých dovedností 

 Osvojení si věku přiměřeného použití základních smyslů 
MOTIVACE  Motivační rozhovor: Co je smyslová soustava? Jaké smysly 

máme a k čemu je používáme? Když nám některý ze smyslů 
chybí nebo je oslaben? 

 Vysvětlení pojmů: smyslová soustava, smysl-zrak, čich, chuť, 
sluch, hmat 

 Seznámení se základní terminologií, funkcemi a odlišnostmi 
smyslů 

CÍLOVÁ SKUPINA 4 až 6 let 

VELIKOST SKUPINY 10-15 dětí 

ČAS NA PŘÍPRAVU 5 minut 

ČAS NA REALIZACI 20 minut 

MÍSTO REALIZACE Místnost, učebna, hřiště, zahrada 

POMŮCKY Obrázky lidských smyslů a smyslových orgánů 

POPIS PRŮBĚHU 

AKTIVITY 

Kartičky rozložíme před děti. Poté jim vysvětlíme smysl a funkci 
jednotlivých lidských smyslů a proč je důležité jejich používání. Mezi 
lidské smysly patří zrak, sluch, chuť, hmat a čich. Centrum smyslů je v 
mozku, ale každý smysl má také vlastní orgán. Orgány jsou: oko, 
ucho, jazyk, kůže (ruka, prsty) a nos. Pomocí smyslů vnímáme – 
vidíme, slyšíme, chutnáme, hmatáme, cítíme.  
Zrak, s pomocí očí se díváme kolem sebe a vidíme věci kolem sebe. 

Sluch, s pomocí uší slyšíme zvuky. Chuť, s pomocí jazyka poznáváme 

chutě jídla (chutnáme). Na jazyku máme chuťové pohárky. Hmat, 

hmatová tělíska jsou v kůži. Kůže pokrývá celý povrch těla. Na 

konečcích prstů je nejvíce hmatových tělísek. S pomocí prstů 

ohmatáváme a zkoumáme naše okolí. Čich, s pomocí nosu čicháme a 

cítíme pachy. 

Děti mohou jednotlivé smysly přiřazovat k příslušným smyslovým 
orgánům.  

 

 

 

 

 


