
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Milé děti,  
už jste někdy slyšely rčení „Ve zdravém těle, zdravý duch.“? A víte, co to 
znamená? Jednoduše – to, že jsme zdraví ovlivňuje naši náladu a naopak, naše 
nálada může ovlivnit naše zdraví.  Následující aktivity se budou týkat obojího.  

1. Protáhni se a zacvič si  

Aby bylo tělo, a hlavně srdíčko zdravé a dobře pumpovalo, je důležité se hýbat. Můžeš si 

zacvičit i s rodiči nebo si postavit překážkovou dráhu. A co takhle si zacvičit ve stylovém 

oblečení a ozdobit si tričko (dres) srdíčky? A co takhle pozorovat při cvičení svou náladu? 

2. Pohraj si s básničkou  

Jaké emoce se v básničce objevují? Víš, co jsou to emoce? Popovídej si o tom s rodiči. 

Poznáš, kdo básničku říká? Najdi v básničce rýmy. Zkus si říct básničku vesele, smutně, 

nazlobeně, ustrašeně… 

3. Vyrob/te si Pocitovník (Náladovník) 

Jak se zrovna cítíte? Jakou máte emoci? Vyrobte si společně „Pocitovník“, na kterém si 

můžete průběžně zaznamenávat své nálady. Ztvárnění necháme jen a jen na vás a vaší 

fantazii (obličeje dětí v různých náladách, smajlíky, dokreslování do tabulky, otáčecí kolo, 

kolíčky apod.). Děti ve školce takovou pomůcku využívají ve všech třídách, mohou se tedy 

inspirovat. 

4. Vytvoř si Mapu emocí 

Díky práci s básničkou již víš, co jsou to emoce. Když jednotlivé emoce prožíváš, kde je 

na těle nejvíce cítíš? Zkus si společně s rodiči (sourozenci) udělat takovou velkou mapu 

emocí. Nakreslete si postavu (např. obkreslete některého člena rodiny, pokud máte velký 

balicí papír) a zaznamenejte do postavy místa, kde cítíte nejvíce prožitek určité konkrétní 

emoce (hlava, hrdlo, srdce, žaludek?). 

O ZDRAVÍ: 

 

SMĚJI SE A HNED SE VZTEKNU, 

ROZBREČÍM SE, PAK SE LEKNU, 

BOJÍM SE, JSEM BEZMOCNÁ, 

NEBUDU JÁ NEMOCNÁ? 

 

 

CHOROBY TO ZNÁMKA NENÍ, 

TADY JE MÉ VYSVĚTLENÍ: 

EMOCE TI ŘÁDÍ V TĚLE, 

TO SE PROSTĚ NĚKDY DĚJE. 

A U TEBE V SRDÍČKU, 

HRAJÍ CITY HONIČKU. 😊 

 
Autorka: Jitka Severinová 

 

 



5. Namaluj své nálady 

Prožívání a nálady nás do jisté míry ovlivňují při výběru barev. Namaluj (nakresli) obrázek, 

který vyjádří tvou náladu. Například: „Mám vztek“, nebo „Jsem veselý/á“, „Bojím se“ 

apod. 

6. Zahraj si hru City hrají honičku 

V básničce se píše, že …u tebe v srdíčku, hrají city honičku. Zkus si sám, nebo s někým 

doma zahrát takovou citovou honičku před zrcadlem. Zažiješ u ní spoustu legrace. Hrát ji 

můžeš několika způsoby: 

• Tvůj obličej bude vyjadřovat různé emoce – radost, zlost, smutek, strach, 

zamyšlení…apod.). Jednotlivé emoce můžeš pomalu nebo i rychle střídat a pozoruj 

přitom, jak se mění tvůj obličej. 

• Můžete si sednout dva naproti sobě a budete si sobě navzájem dělat „zrcadlo“. 

Jeden předvádí emoce a druhý ho napodobuje. Pak se vystřídejte. 

  

 

Vypracovaly: Bc. Jana Richterová, Mgr. Stanislava Korcová 


