
Draka bolí zub – dentální hygiena 
Nabídka činností od 2.-5.3. 2021

V minulém týdnu jsme s dětmi probírali pohádky. Opakovali jsme jejich děje, hráli 
pohádkové hry, procvičovali jsme si naše předčtenářské a předmatematické dovednosti.

Tento týden se s dětmi podíváme do tlamy jednoho pohádkového draka. Písničku o něm 
najdete na youtube : Draka bolí zub.

Dítě a jeho tělo:
Pohybová hra: 
Hloupá kuchařka (děti hru z MŠ znají!) – možno hrát od 3 osob. Jedna osoba je hloupá kuchařka, ta 
sdělí: ,, Já hloupá kuchařka, dala jsem do polévky...“ a navrhne nějakou oblast, např. sladkosti. 
Ostatní si vymyslí nějakou sladkost a tu pošeptají jednomu mluvčímu. Ten sdělí kuchařce, jaké 
druhy sladkostí si může vybrat, kuchařka vybere jednu a ten kdo ji měl vyběhne. Kuchařka jej honí. 
Když jej chytí, vymění se. Posilujeme u dětí znalost podřazených slov a pohybové dovednosti.

Skutečně zdravá škola: Co zubům škodí a co prospívá? 
Pomůcky: 2 papírové zuby (v tašce), lepidlo, nůžky a obrázky potravin z letáků.
Nalepit na papírové zoubky vystřižené obrázky potravin z letáků, podle toho zda jsou pro zuby i 
tělo prospěšné. Popovídat si s dětmi co obsahují.  Rozšířit jejich znalosti o skladbě jídla a jeho 
prospěchu pro tělo.

Cvičení pro děti: youtube : Jóga pro děti

Grafomotorický list: Zuby: překreslit na velký formát, který je v tašce.  Nalepit dítěti na skříň. 
Nejdříve pohyb vyzkouší rukou ve vzduchu, pak prstem na papíře, nakonec tužkou, obtáhnout zuby 
a snažit se vést linii k tečkám, poté tvořit zuby samostatně. Netlačit, správně uchopit tužku. 
Rozvíjení jemné motoriky.

Cíle dle RVP PV: ovládat koordinaci ruky a oka, rozvoj psychické a fyzické zdatnosti



Dítě a jeho psychika: 
Jazyk a řeč:

Báseň: Učili jsme se ji loni – tz. Opakování

SMYSLY
Nač má člověk smyslů pět?
 Aby mohl poznat svět. 
Hmatem pozná co je hladké, 
chuť mi poví co je sladké. 
Čich ten vždycky vyzvoní, 
když mi něco nevoní.
 Zrak mi slouží ke koukání 
a sluch zase k naslouchání. 

U recitování básně můžeme dětem pomoci pohybem. Dbáme na správnou výslovnost a vysvětlíme 
si pojmy, které děti neznají. Co to jsou smysly? Jak je v životě využíváme. Znáte nový smysl 
UMAMI? 

Doporučené video: Youtube:Hláskování s lipánkem – smysly

Poučení o bezpečnosti: Čistící prostředky: prozkoumat našimi smysly domácí čistící prostředky, 
očima se podívat, rukou ohmatat lahve, přičichnout k tomu, co není škodlivé.....ale hlavně poučit 
děti o bezpečnosti. Nebrat je bez souhlasu rodičů a že v prázdné lahvi může být i něco jedovatého.

Logo chvíle: cviky s brčkem : přiložená instruktáž v tašce

Poznávací schopnosti funkce a představivost: 

Společenské karetní hry doma: pexeso, kvarteto... – dbát na dodžování pravidel u dětí, nechat je 
samostatně přemýšlet , dokončit hru a smířit se i s prohrou.

Pokusy a objevy: prozkoumat zubní nit přiloženou v tašce.

Manipulace:  třídění prádla: poznat očima oblečení, komu co patří. Pokusit se jej poskládat. Zkusit 
rozpoznat druh oblečení po slepu. Je to triko nebo ponožka? Přičichnout k vůni oblečení – k 
vypranému i špinavému.

Cíl dle RVP PV: Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem

Dítě a ten druhý: 
Být doma s rodinou, užívat si volné chvíle v pohodě. Dělat si radosti společnými činnostmi, 
procházkou, společenskou hrou, povídáním si o tom, co kdo má rád, co ho baví, co ho se těší.
Tipy na povídání: Jakým zvířetem bych byl,kdyby sis mohl vybrat? Jaký stroj bys vymyslel , 
kdybys byl vynálezce? Co si myslíš, že asi celý den dělá tvůj kamarád? 

Cíl dle RVP PV: osvojování si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro  
rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem.



Dítě a společnost: 
Opakování písní s dětmi z MŠ: 
To je zlaté posvícení
Pekla vdolky
Vítr fouká do komína

Nechat je vzpomenout si na text a melodii, pomoct jim např. ukázkou písní na youtube, 
pokusit se s nimi zazpívat nějakou lidovku, kterou doma všichni znáte.

Tajemný snímek – rentgen: podívat se na něj, pokusit se nakreslit bílou tužkou na černý 
papír svůj rentgen zubů. Jaktože má dospělý člověk více zubů než děti? Popovídat si o tom s
rodiči.

Cíl dle RVP PV: rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí- spolupracovat, 
spolupodílet se

Dítě a svět:
Enviromentální výchova: nasbírat na vycházce morčatům větvičky z ovocných stromů a položit je
za branku.
Procházka se sběrem odpadků v obci.

Cíl dle RVP PV: Vytváření podvědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou i neživou 
přírodou.

IT činnosti: vyhledat v google obrázcích dětem obrázky draků – děti si je myší samy posouvají , 
vdělávací PC hry najdete na portálu TV Déčko.

Pohádka s dětmi oblíbeným Karlem Gottem -  Draka bolí hlava, jednu píseň z této pohádky jsme si 
s dětmi o vánocích pouštěli


