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ANOTACE 

Materiál 

Smysly 

Vzdělávací obor 

Přírodověda 

Tematický okruh 

Člověk a jeho zdraví 

Anotace  

       Materiál slouží k vyvození nového učiva o lidských smyslech pro žáky 2. ročníku a k procvičení tohoto učiva 
pro žáky 3. ročníku hravou formou. Prezentace je na klikání, učitel jednotlivé body více osvětlí. Žáci byli 
šikovní, všichni našli správné odpovědi na otázky. 

Očekávaný výstup  

Žák: - využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav – lidské 

      smysly 

   - dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

Druh učebního materiálu  

Prezentace 

Stupeň a typ vzdělávání  

Základní vzdělávání – první stupeň 2. a 3. třída  



SMYSLY 

zrak 

čich 

sluch 

chuť 

hmat 



zrak 

SMYSLY 

čich sluch chuť hmat 



KTERÝMI SMYSLY ZJISTÍME, ŽE JSOU VĚCI: 

 

 sladké, kyselé, hořké ________________________ 

 

 pěkné, zelené, třpytivé ______________________ 

 

 tiché, hlasité, neslyšné ______________________ 

 

 voňavé, páchnoucí _________________________ 

 

 hladké, drsné, měkké _______________________ 

chuť 

zrak 

sluch 

čich 

hmat 



METODICKÉ POZNÁMKY 

 3. snímek: Pomocí smyslů vnímáme věci a dění kolem sebe. Člověk má pět smyslů: zrak, čich, sluch, chuť a 

hmat.  Sídlem smyslů jsou smyslové orgány. Ukaž (řekni), kde dané  smysly sídlí. Správné odpovědi na klikání- 

oči, nos, uši, jazyk, kůže. Někteří lidé mají některé smysly poškozeny. Jejich  život je obtížnější než náš. 

Rozhovor o mezeních vlivem poškození či ztráty některého smyslu, o odlišnosti vnímání světa, způsobem 

kompenzace, o tom, co a kdo postiženým pomáhá, jak se liší…Vysvětlíme si, že vůle a nadšení umožní člověku 

překonat  i vážné postižení (B. Smetana, J, Ježek…). Žáci přemýšlejí, co může způsobit ztrátu některého ze 

smyslů, soustředí se na nebezpečí ve svém okolí, zamýšlejí se, jak je možné své smysly chránit (péče o celkové 

zdraví, nošení slunečních brýlí, správná vzdálenost očí od knihy při čtení, vyhýbat se nadměrnému hluku, nejíst 

horká a velmi ostrá jídla, nekouřit…). 

 4. snímek: Přiřaď (vybarvi stejnou barvou rámečky), v kterých orgánech sídlí jednotlivé smysly. Správné 

odpovědi na kliknutí. 

 5. snímek: Ofocený papír může mít každý žák před sebou (na známky, kontrola vědomostí) nebo pracujeme 

společně u interaktivní tabule. Správné odpovědi na kliknutí. 

 Prezentaci je možné rozdělit do dvou vyučovacích hodin. 3. snímek použít jako vyvození nového učiva a motivaci 

k rozhovoru o smyslech, jejich poškození a o lidech s poškozenými smysly a jejich životě. 4. a 5. snímek je 

možné použít v jiných hodinách jako kontrola vědomostí, žáci si test zrovna zkontrolují s spolu s učitelem 

vyhodnotí 
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