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Den srdce jsme ve školce s dětmi slavili proto, aby věděly, že pro své fyzické i 

psychické zdraví mohou samy mnoho udělat. Posíláme poslední aktivity, které 

nám ho připomenou.       

 

1. Povídej si s dospěláky o tom, co znamená: 
 

Mít srdce na pravém místě 
Mít srdce na dlani 

Mít srdce z kamene  

Mít zapálené srdce  

Mít srdce ze zlata 

Když je lehko nebo těžko u srdce 

Srdce jako zvon 

 

Zkus vymyslet i další rčení, najít příklady v pohádkách, nebo v osobním životě, u vás v rodině 

apod. Můžeš si k jednotlivým rčením nakreslit obrázek. 

2. Vyrob si „mapu srdce“ 
Nakresli srdíčko a vepiš, nakresli, nebo nalep fotografii toho, co se ti do něj vejde, na čem ti záleží, 

co máš rád… Matýskovi se do srdíčka vešla maminka, tatínek, prarodiče, teta, strejda, pes, Vojta 

a Hanka, a ještě si nechal místečko na potom, až bude velký. Svou mapu ostatním doma popiš. 

3. Procvič si také svou hlavičku 
Zahrajte si společně s dospěláky nebo sourozenci na slovní fotbal, prvním „vykopávacím“ slovem 

bude samozřejmě SRDÍČKO 😊. Slova můžete psát, kreslit za sebou až vám vznikne dlouhý pás 

zajímavých slov. 

 

O HUDBĚ V SRDCI: 

 

MÁ NĚKDO Z VÁS TUŠENÍ, 

JAK ZNÍ SRDCE BUŠENÍ? 

A KTERÉ KROKY TANEČNÍ, 

ZVLÁDÁ NÁŠ TEP SRDEČNÍ? 

 

TAK SI ZKUS VZÍT NÁSTROJE, 

ZAHRÁT VSEDĚ, VE STOJE, 

NĚJAKOU TU PÍSNIČKU, 

CO SE LÍBÍ SRDÍČKU. 😊 
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4. Udělej/te si den dobrých skutků 
Udělej pro někoho doma něco pěkného, co ho potěší, pomůže mu a pak si o tom večer 

popovídejte. Jaký jsi měl u toho pocit, jak se cítil ten, pro koho si dobrý skutek vykonal apod. 

5. Zopakuj si, co srdíčku prospívá a naopak, co mu škodí 
Můžete si doma vytvořit plakátky (knížečky, nástěnku) o tom, co srdíčku prospívá a co mu naopak 

škodí. Ve školce jsme se bavili o zdravé stravě, pohybových aktivitách i podporování společného 

veselí. A jak jste na tom u vás doma? 

6. Poslechni si své srdce bušení  
Víš, jak ucítíš tep tvého srdce? Zkus říct, jaký je rozdíl mezi tlukotem srdce, když jsi v klidu a když 

máš po nějaké fyzické aktivitě. Můžete si doma tep měřit po různých činnostech a nějak si údaje i 

zaznamenat.       

 

7. Vyjádři své srdce bušení 
Najdi doma cokoliv, na co se dá hrát a vyjádři své srdce bušení (tlukot srdce). Můžeš využít hru 

na tělo, na různé předměty, můžeš si vyrobit originální hudební nástroje (různé krabičky naplněné 

semínky, pískem atd.). Můžeš vyjádřit, jak srdce tluče, když je v klidu a jak při fyzické námaze. A 

samozřejmě přidejte nějakou pěknou písničku a taneček! Protože zpěv (i tanec) je prospěšný 

nejen pro naše tělo, ale dělá i mooooc dobrou náladu! 😊  
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