
Bacilů se nebojíme, co je zdravé, dobře víme…. 

 

Jednou se bacily a viry spolu tajně domluvili. 

Budeme bydlet, kde mýdlo chybí, kde nemají rádi vitamíny. 

A vydali se na cestu, volali „hurá nemoc je tu!“ 

A co my s tím uděláme? Pravidlo si domluvíme.        

 

Zkus sám vymyslet pravidla, jak se vyhnout bacilům, nebo jak bys mohl bacily zahnat …. 

Co se stane, když nebudeme tato pravidla dodržovat? 

Malá nápověda       

"Co by se stalo, kdyby...?"  

např.: 

Co by se stalo, kdybych šel v zimě ven bosý? 

Co by se stalo, kdybych si neumyl ruce před jídlem? 

Co by se stalo, kdybych jedl stále jen dortíky a sladkosti? 

Co by se stalo, kdybych nesportoval? 

Co by se stalo, kdybych si nečistil zuby?  

 

 

„Víš, jak se bacily chtějí dostat do těla?“ 
 
Ústy  

• když si nemyjeme ruce a dáme si je do úst, olízneme prst atd... 
Nosem  

• když je vzduch plný bacilů  

• někdo kýchá a nedává si ruku, nebo kapesník před pusu. 
Poraněnou kůží  

• když máme nějaké zranění (škrábnutí, záděrku apod.) a nenecháme si ho ošetřit ani 
zalepit 

 

Napadá tě ještě něco jiného? 

 

 



Vyzkoušíme si, že o ruce je potřeba se starat a správně se mýt, a k tomu nám pomůže tento 

pokus.  

Pomůcky: 

2 čisté oloupané brambory 

2 sklenice s víčky 

Postup: 

Zašpiníme si ruce a podáváte si s nimi jednu oloupanou bramboru. Pak ji zavřeme do sklenice 

se značkou špinavé ruky. Pak si děti ruce umyjeme a podáváme si druhou oloupanou 

bramboru. Opět ji zavřeme do sklenice se značkou čisté ruky. Brambory v průběhu několika 

dní pozorujte, na špinavé bramboře by se měla objevit plíseň. 

 

 

 

 

 

 

 



Jestlipak poznáme, které jídlo je zdravé a které ne? 

Poznej, co jíš – aktivita, do které se může zapojit celá rodinu  

Pravidla jsou jednoduchá: vyberete několik potravin, vyskládáte je na stůl, abyste si je všichni mohly 

prohlédnout, jednomu zavážete oči a dáváte mu postupně ochutnávat různé potraviny – ovoce, 

zelenina, sladkosti, uzeniny, pečivo…Snažíte se uhodnout, co je to za potravinu a zda je zdravá, či 

nikoliv. 

Náročnější varianta: neukazujte dopředu potraviny, které budete používat 

 

 

 

O zlém Bacilu a hodném Vitamínku 

Po světě chodil jeden maličký zlý čaroděj. Jmenoval se Bacil. Byl tak maličký, že ho nikdo 

nemohl vidět. Ten čaroděj Bacil neměl nikoho rád. Měl jsem rád jen špínu a zimu. hned 

potkala nějakou holčičku nebo kluka, začal čarovat: „Čaruji, čaruji svá kouzla zlá, ať jeta 

holka hned nemocná. Čaruji, čaruji, čáry-fuk, ať je nemocný i tenhle kluk. „A v té chvíli 

začalo holčičku i kluka bolet v krku, dostali teplotu, bolela je hlava a bříško. Zkrátka začali 

být nemocní. Všechny maminky a tatínkové začali být smutní, protože nemocných dětí 

bylo stále víc a víc. „Co se děje s našimi dětmi, že jsou stále nemocné" říkali si nešťastní 

rodiče., Musíme zavolat chytrou babičku, ta nám vždycky dobře poradila. „Zavolali tedy 

babičku a ta jim řekla: „Vaše děti začaroval zlý čaroděj Bacil. Zavolejte hodného 

kouzelníka Vitamína. Ten by vám mohl pomocí."  Rodiče tedy zavolali hodného 

kouzelníka Vitamína, který znal velká uzdravovací kouzla. Žil v ovoci a zelenině a byl 

velmi, velmi maličký. Hned přišel k nemocnému klukovi nebo děvčeti, začal odříkávat svá 

uzdravovací kouzla: „Za pomoci vitamínů odeženu kašel i rýmu. Budeš zdravý jako buk, 

ať si holka nebo kluk. "Děti se začaly rychle uzdravovat, ale musely kouzelníkovi 

Vitamínkovi slíbit, že budou jíst ovoce a zeleninu, protože v nich jsou stále uložena ta 

velká uzdravovací kouzla, která lidé nazvali pohodném kouzelníkovi-Vitamíny. Kam se 

poděl ten zlý čaroděj Bacil? Odešel tam, kde lidé nejedí ovoce ani zeleninu a neznají 

jejich uzdravovací moc. 

 

 

 



 

Poznáš, z čeho jsou dobroty vyrobené? 

Jaké ovoce a jakou zeleninu kuchař 

potřeboval? 

Zkus si vyrobit zdravou svačinku       

   

  

 

                                                                                                                  



 

 



Po jídle je potřeba si dobře vyčisti zoubky…. 

 



 
Logopedická chvilka na procvičení pusinek. 
  
Zahrajeme si nato, že nás něco asi bolí… jsme nemocní? Půjdeme k panu doktorovi, on nám poradí. 
 

• Přijdeme k panu doktorovi, že nám není dobře. Pan doktor si nás chce poslechnout.  
Pořádně zhluboka se nadechneme nosem a dlouze vydechneme ústy. (opakujeme 
několikrát – pozor, aby se nezamotala hlava) 
 

• Pan doktor, se nám chce podívat do pusy – uděláme velké ÁÁÁÁ (pořádně otevřeme ústa a 
zase zavřeme, opakujeme) 
 

• Pak si prohlédne i jazyk, ale musíme ho pořádně vystrčit ven (vystrčíme a schováme, 
opakujeme několikrát) 
 

• Bude potřebovat zkontrolovat i zoubky, (vyceníme zuby a schováme, opakujeme) 
 

• Pana doktora zajímá, jestli umíme pořádně kousat (hýbeme čelistí, opakujeme) 
 

• Pan doktor nám doporučí jíst ovoce a zeleninu (předvedeme, že máme v puse třešně nebo 
jahody – ústa jsou zavřená a jazykem tlačíme do tváří, opakujeme na každou stranu) 
 

• Pan doktor nás pochválí, řekne, ať pořádně jíme a cvičíme a rozloučí se s námi (usmějeme 
se) 

 

 

Pusy jsme procvičily, tak teď se protáhneme celí, a přitom si zopakujeme, jak se nazývají části 

našeho těla. Budeme potřebovat na pomoc třeba maminku… 

Hra se jmenuje „Dotkni se země“ 
Tančíme na hudbu. Jakmile hudba přestane hrát, maminka dá povel: „Dotkni se země... např. zády, 
rukou, břichem...“ 
 
Určitě se ti podaří lépe si zapamatovat části těla. Procvičit si to můžeš i u další hry. 
 
Pohybová hra "Kuba řekl" 
 - rodič hraje Kubu a říká dítěti např. Kuba řekl: 
 „Dotkni se ramene, hlavy, dotkni se levého ucha, zakryj si pravé oko, pohlaď si bříško, zvedni 
Pravou nohu, zatřepej prsty na rukou i na nohou, chytni si nos, pohlaď si čelo, plácni 
se do stehna" apod.  
 

 

 

 



 

 

Až se básničku naučíš, vyjmenuj všechno oblečení, které budeš potřebovat ven 

v zimě, na jaře, v létě a na podzim. 

                  A teď cvičení pro hlavičky        

                "Co si lékař zapomněl?'' 

        Rodič si přichystá čtyři až osm předmětů z lékárničky nebo z dětského lékařského kufříku   

(obvaz, náplast, nůžky, pinzeta, krabička od léků, teploměr, špachtle...). Rozloží je na stůl a 

nechá dítě, aby si je pečlivě prohlédlo. Pak zaváže dítěti oči a schová jeden předmět ze stolu. 

Dítě hádá, který předmět ze stolu zmizel. 

 

              "Co máš na sobě"  

     Rodič se postaví a řekne dítěti, aby si ho dobře prohlédlo. Po nějaké chvíli ho požádá, aby 

počkalo, než na svém vzhledu něco změníte. Děti zavřou oči a vy uděláte něco, co výrazně 

změníváš vzhled (např.: vyzujte boty, nasaďte klobouk, sejměte si brýle atd.). pak dítě oči 

otevře a musí uhodnout, co se na vás změnilo 

 

          Procvič si hlavičku, nauč se básničku       

 



 

Nakresli, jak se oblečeš, když bude venku … 

 

 

 



 

 

 

 



 



Jak se dostane jablíčko do košíku? Vezmi si pastelky a dokresli ovoce, které na cestě chybí. 

 

 



         Nápady na tvoření: 

         Jak asi vypadají bacily? Zkus je vytvořit pomocí foukání brčkem… 

                  

 

         Obkresli si ruku a ze smotků udělej kosti. Můžeš zkusit vyrobit i celou kostru…. 

                              

 

 


