
Měsíc ZDRAVÍ a RODINY 

 

V měsíci Listopadu: 

 

 Pojmenování členů rodiny (jak se jmenuji – JÁ jsem TÝNA, TY jsi TONDA, …)  

Při nácviku jmen rodiny se snažíme UDRŽOVAT OČNÍ KONTAKT s Vaším dítkem. Můžete jej 

pošimrat na nose, aby k Vám vzhlédnul, nebo pohladit po tvářit, popřípadě tlesknout, abyste 

upoutali jeho pozornost.  

 

 Napodobivá hra – aneb společně si půjdeme ,,uvařit,, čaj do kuchyňky, ,,opravit,, vrzající 

židli. Společně si prohlížíme noviny, letáky z obchodů (tam si můžeme říct co je ZDRAVÉ x  

NEZDRAVÉ). Můžeme mít také velkého pomocníka – společné umytí nádobí, zametání 

domácnosti, příprava okurkového salátu na struhadle, aj… 

 

 Čistota půl zdraví – nácvik samostatného využití záchodu, správného mytí rukou, využití 

ubrousku při jídle.  

 

 Podzimní procházky – aneb podzimní příroda je krásná a nám pobyt na čerstvém vzduchu 

propívá. Parky, lesy, procházky u řeky – můžete si jet opéct poslední špekáčky, nakrmit 

kačenky k řece, do parku donést krmení pro ptáky.  

TIP: Cestou do Ráje (pod starými kasárnami v Žatci) potkáte dvě malá kůzlátka a na konci trasy 

najdete strážce Ráje jelena s hajným, šiškový strom a spoustu krmítek s ptáčky.  

 

 A když přijdete s dětmi z venku a uvaříte si horký čaj s medem – můžete si společně 

modelovat, lepit, vytrhávat – dejte svému dítku víc materiálu na jeden stůl a nechte ho vše 

prozkoumat. Když Vaše dítko uchopí pastelku do dlaně neopravujte ho, na všechno má čas a 

hlavně je důležité, aby je činnost bavila      .  

 

 Pokud se vrhnete do puzzle, vkládaček, aj.. dbejte prosím na dokončení činnosti i kdyby 

s Vaší dopomocí, stačí vkládačka nebo puzzle o 4 částech. 

 

TIP: Motivací pro Vaše dítko by mohla být odměna pod skleničkou. Na stůl umístíte vkládačku, 

popřípadě jinou hru a vedle umístíte skleničku, kterou přikryjete pamlsek, které má Vaše dítko 

nejraději/nebo alespoň rádo. Když se posadí k úkolu řeknete NE odměna až uděláš úkol. Po 

dokončení činnosti řekneme HOTOVO a odklopíme skleničku.  

 



 A na závěr Hra u zrcadla – můžete zkusit svým ratolestem namalovat tečku doprostřed 

čela. Dítko se pak zkoumá a tudy vede cesta k nácviku NOS, OKO, PUSA. A když už se 

nebudete chtít učit, je super cvičit jazýčky – doprava, doleva, nahoru, dolů, dělat čertíky, 

nafukovat tváře, cokoli Vás napadne.  

 

Já, Zůza a Kačka Vám přejeme krásný podzimní čas a nohy v teple (občas už to dokáže pořádně 

zalézt pod bundu).  

 

Těšíme se na Vás  

 

PS: nějaké pracovní listy na uvolnění ruky   

 

 


