
Téma na měsíc ČERVEN: 

 

Vím, co jím a kdo jsem 

pro děti od 1 roku do 3 let 

 

 

KOMUNIKAČNÍ KRUH 

Záměrem června je uvědomění si svého JÁ, vlastního těla a utváření správných návyků 

(hygienické návyky, předcházení nemocí, zdravá strava, dostatek pohybu venku, rozvoj 

pohybových dovedností, ovládání těla). K poznávání částí těla nám pomůže didaktická 

pomůcka puzzle – lidské tělo. 

Povíme si o jídle, co je zdravé a nezdravé, co rádi jíme, ovoce a zeleninu rozlišíme. Přeci… 

„Když máš málo vitamínů, jez ovoce a zeleninu. Bacily snadno přemohou, nemoci na Tebe 

nemohou.“ 

V rámci tohoto tématu si zahrajeme na prohlídku u pana doktora a předvedeme si správné 

čištění zubů. 

Tento měsíc svátek slavím nejen JÁ, ale všechny děti! 

VÝTVARNÁ CHVILKA 

Vytváříme: 

- zahrádku plnou ovoce a zeleniny         

- bacily 

- zuby – jsem zdravý nebo ne? 

- překvapení pro tatínky. 

GRAFOMOTORIKA – vlnky 

Do našeho tělíčka patří také vodička. 

LITERÁRNÍ CHVILKA 

Vitamíny         Moje tělo 

Citron je kyselý, mrkev je sladká,     Levá ruka, pravá ruka, 

kiwi je chlupaté, jablka hladká.      do dlaně si prstík ťuká. 

Pětkrát denně malou porci      Pěsti, lokty, ramena, 

a budou z nás zdraví borci.      hlava, břicho, kolena.  
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Pohádky 

Pohádky před spaním (autorka: Zuzana Pospíšilová) 

Jak Krtek uzdravil myšku (autor: Zdeněk Miler) 

Byla jednou koťata (autorka: Ljuba Štíplová) 

 

POHYBOVÁ CHVILKA  - vědomé vnímání smyslů 

Provádění cvičení zaměřené na správné sezení, držení těla, dýchání, koordinace pohybu, 

procvičení mimických svalů, jazyka, relaxace. 

 

Ouky kouky (popěvek) 

Teď dáme levou ruku sem a levou ruku tam.  

Sem, tam, sem, a tak s ní zatřesem.  

Tancuj ouky, kouky pěkně dokola, každý teď zavolá…    óóó, ouky, kouky, kouky… 

 

HUDEBNÍ CHVILKA 

Polámal se mraveneček      Dupy, dupy, dup, draka bolí zub 

Polámal se mraveneček,       Dupy, dupy, dup, draka bolí zub. 

ví to celá obora.       Dupy, dupy, dup, draka bolí zub. 

O půlnoci zavolali mravenčího doktora.   Kouzelník mu navrhnul,  

Doktor klepe na srdíčko,      že by mu ho vytrhnul. 

potom píše recepis:      Ohnivý drak souhlasí, 

„Třikrát denně prášek cukru,      oheň v hubě uhasí. 

bude chlapík jako rys.“      Kouzelník vzal kleště,  

         neviklá se ještě. 

         Táhne, táhne, táhne, ale nevytáhne. 

 


