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Ahoj kamarádi,
znáte  pohádku „O zlém Bacilu a hodném Vitamínu?“ My jsme statečně všechny bacily
přemohli uzdravovacími kouzly. Pohádku vám posíláme, abyste byly zdravé a také věděly,
jak vyzrát nad  škaredými baciláky a nemocemi.
Pohádka vám napoví,  co slovíčko prevence v sobě uchovává za tajemství – dodržování
čistoty, utírání nosu do kapesníku a ne do rukávu, jíst zdravá jídla a mlsat jen občas, chodit
na procházky a sportovat, vybírat si televizní pořad jen na krátkou chvíli, otužovat se, ale i
hezká slovíčka a slušnost v kamarádství též přispívají k tomu, abychom se dobře cítili nejen
na těle, ale i na duši.
Encyklopedie  nám prozradila,  co se  ukrývá  uvnitř  našeho těla,  pozorovali  jsme některé
orgány a  poznali  jejich funkci.  Kreslili  jsme lidskou postavu s  detaily,  hráli  si  na  paní
doktorku  a  nemocné,  malovali  baciláky.  Sestavovali  obrázkový  příběh  Umývání  rukou
podle  dějové posloupnosti,  vyráběli  zdravé zoubky v ústech a  učili  se  správné technice
čištění zoubků. Zpívali si píseň Medvědí trápení, honili se v pohybové hře „Chodí bacil
okolo“ a nezapomněli si „uvařit“ horký čaj s citronem – grafomotorika.
Milé holčičky a kluci, věříme, že se vám pohádka bude také líbit a budete dělat vše, abyste
byly zdravé. Těšíme se na naše společné brzké shledání.

http://www.msbilovicelutotin.cz/?p=7599


 

                                                                             Poznáš co je na obrázku?

Rozstříhej si obrázky a skládej je podle činností.



To jsou naše smysly. Co umí oči? (spát, pozorovat, plakat, mrkat, koukat
nahoru a dolů, do stran, do zrcadla ...…)

Povídej si s mámou, tátou, hrajte si různé hry. My jsme hráli hru „Co
zmizelo“ – prohlédni si 5 předmětů na stole, počítej do 10 a pak zavři oči.

Maminka ti jednu věc schová a ty po otevření očí zkus uhodnout
chybějící věc.

 Baciláky si můžeš vyrobit nebo namalovat,
pojmenuj si je a vymysli, jakou nemoc způsobují. My měli

kašláky, průjmovníky, bolehlavy a vyrážkovníky.

           

  Namaluj si kartáček, pozor na štětinky, ať jsou pěkně rovné
a pak přilep zubní pastu z vaty.          



Spoj dvojice, které k sobě patří.

 Rozstříhej a poskládej kamaráda. 

Nauč se nazpaměť a ukazuj...
Co je to?
To je bříško, to jsou záda, to je čelo, to je brada.
To jsou lokty, ramena, chodidla a kolena.
A co tohle? Ještě hlava, na ní nos a uši,
nezapomeň na obočí, to té hlavě sluší.



            

                                                                                                                       

 Můžeš využít
reklamních novin.



O zlém Bacilu a hodném Vitaminu

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 rád jen špínu a zimu. 
Jakmile potkal nějakou holčičku nebo kluka, začal čarovat:

„Čaruji, čaruji svá kouzla zlá,
ať je ta holka hned nemocná.
Čaruji, čaruji, čáry-fuk,
ať je hned 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 to 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 si hodného kouzelníka Vitamina.
Ten by vám mohl pomoci.“

Rodiče tedy zavolali hodného kouzelníka Vitamina, který znal velká uzdravovací 
kouzla. Žil v ovoci a v zelenině a byl velmi, velmi maličký. Jakmile přišel k 
nemocnému klukovi nebo děvčeti, začal odříkávat svá uzdravovací kouzla:

„Za pomoci vitaminů
odeženu kašel, rýmu.
Budeš zdravý jako buk,
ať si holka, nebo kluk.“

Děti se začaly rychle uzdravovat, ale musely kouzelníkovi Vitaminovi slíbit, že 
budou jíst ovoce a zeleninu, protože v nich jsou stále uložena ta velká uzdravovací 
kouzla, která lidé nazvali po hodném kouzelníkovi vitaminy. A kam se poděl ten zlý 
čaroděj Bacil?
Odešel tam, kde lidé nejedí ovoce ani zeleninu a neznají jejich uzdravovací moc.
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