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Metodika

Slide 4: Popiš lidské tělo - žák přesouváním pojmenovává části lidského 
             těla.

Slide 5: Popiš části obličeje - žák pojmenovává části obličeje.

Slide 6: Smysly - žák přidává smysl ke smyslovému orgánu.

Slide 7: Pečujeme o své tělo - žák pojmenovává potřeby osobní hygieny.

Slide 8: Zuby a zubní hygiena - výkladový slide

Slide 9: Péče o zuby - žák určuje, co je zubům prospěšné a co jim škodí.



Popiš  lidské tělo

hlava

krk chodidlo

noha

trup

rameno

loket

koleno

ruka



Popiš části obličeje

nos

pusa

ucho

oko



sluch čich
zrak

hmatchuť

Smysly

Svět kolem nás poznáváme 5 smysly - zrakem, 
sluchem, hmatem, čichem a chutí. Pomáhají nám k 
tomu smyslové orgány - oko, ucho, nos, ústa a ruce.
Vytvoř správně dvojice smyslového orgánu a 
smyslu.  



Pečujeme o své tělo
Aby naše tělo správně fungovalo, musíme se o něj postarat. K 
tomu nám pomůže dodržování hygienických pravidel.
Doplň k obrázku názvy hygienických potřeb.

kartáček na zubyzubní pasta ručníkhřeben mýdlo šamponnůžky na nehty



Zuby a zubní hygiena
O své zoubky se musíme pečlivě starat. Narostou nám jen 
dvakrát za život. Malé dítě má 20 zoubků a dospělý člověk 32. 
Zuby bychom si měli čistit alespoň 2x denně. S péčí o naše 
zoubky nám pomáhá také pan doktor - zubař. Na kontroly k 
němu chodíme 2x ročně.

• K čištění používáme: zubní pastu s 
flourem, zubní kartáček 

• zuby si čistíme vždy ráno a večer, 
po kyselém jídle raději i během 
dne

• používáme také zubní nit, ústní 
vodu, mezizubní kartáček



Péče o zuby
Rozhodni, co našim zoubkům prospívá a co jim škodí.
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