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Žák dokresluje předměty v koupelně; vybírá a vybarvuje zdravé
Očekávaný výstup potraviny; zaškrtává správnou odpověď; zakroužkuje potřeby denní
hygieny; vyplní tajenku v doplňovačce.
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Pracovní list – Čistota a péče o zdraví
1. Dobře si prohlédni obrázek a dokresli, co tam chybí:

2. Vybarvi potraviny, které jsou zdravé:

3. Zaškrtni správnou odpověď:

musím - nemusím

Ráno se

čistím - nečistím

Zuby si

Po každém použití záchodu si

Kartáček na zuby

několikrát denně.

myji – nemyji

Před každým jídlem si

K zubaři

umývat.

ruce.

myji - nemyji

stačí - nestačí

ruce.

jeden pro celou rodinu.

je nutné – není nutné

jít nejméně 2 x za rok na kontrolu.

nepotřebujeme – potřebujeme.

Česat vlasy si

Nehty si

střiháme – koušeme.

Prsty

patří - nepatří

Celé tělo si

Spodní prádlo si

do pusy.

myjeme -nemyjeme

denně.

vyměňujeme - nevyměňujeme

Dbáme - nedbáme

každý den.

na čisté šaty, boty a upravený zevnějšek.

4. Zakroužkuj předměty, které používáš denně k osobní hygieně:

5. Doplň tajenku:
(Tajenka: Činnost, která prospívá našemu zdraví.)

1.

O
S

2.
3.
4.

K

5.

1. Nadechujeme se ….. .
2. Část ruky.
3. Orgán zraku.
4. Část těla spojující hlavu a trup.
5. Část obličeje.
(Tajenka: Činnost, která prospívá našemu zdraví.)

Ř
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mýdlo: <http://www.clker.com/clipart-26850.html>
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