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Motivační program 2   

Smysly člověka se zaměřením na zrak a sluch  

(1. st. ZŠ) 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Učivo: Smysly 

Učitelům nabídneme: 

pracovní listy k modelům lidského oka a ucha (vnitřní a vnější stavba), 

náměty na didaktické postupy, 

náměty na využití metod pro BOV (badatelsky orientovanou výuku) – stavba a fungování 

smyslů, porovnání významu jednotlivých smyslů, 

náměty na praktická cvičení – fungování smyslů, 

ukázku fungování funkčních modelů lidského oka a ucha, 

nabídku zapůjčení některých pomůcek – modely lidského oka a ucha, funkční modely 

lidského oka a ucha, brýle simulující hmyzí vidění. 

Náplň: pojmenování základních částí lidského oka a ucha, zjednodušený princip fungování 

těchto smyslových orgánů, další smysly člověka. 

Délka programu: 2-4 vyučovací hodiny, délku a náplň lze po dohodě upravit. 

Požadavky na vybavení: učebna, pomůcky a materiál si přivezeme (modely lidského oka a 

ucha včetně funkčních modelů, obrázky optotypů, Mariottovy obrázky, ukázky optických 

klamů, brýle simulující hmyzí vidění). 
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Lektor: Silvie Svobodová 

Realizace: pátek 

Možnost zapůjčení pomůcek po skončení programu – modely lidského oka a ucha, funkční 

modely lidského oka a ucha, brýle simulující hmyzí vidění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model lidského oka – 8 částí, 5x zvětšeno  
Funkční model lidského oka 

Model lidského ucha – 4 části, 3x zvětšeno Funkční model lidského ucha 
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Program: 

1. Úvodní setkání s pedagogy (20 minut) 

 představení programu, 

 nabídka doplňujících úloh a pracovních listů k danému tématu. 

2. Praktická část pro pedagogy i pro žáky (90–160 minut) 

Základní lidské smysly a smyslové orgány 

 přiřazení lidských smyslů ke smyslovým orgánům (kartičky s obrázky). 

Stavba lidského oka a ucha 

 popis základních částí vnější a vnitřní stavby lidského oka a ucha s využitím modelů 

(obrázková pyramida, puzzle – stavba oka, ucha). 

 zjednodušený princip fungování lidského oka a ucha s využitím funkčních modelů. 

  

Praktická cvičení (práce ve skupinách, střídání pomůcek) 

 pozorování optotypů – testování zrakové ostrosti, 

 testování funkcí zraku - pozorování obrázků optických iluzí, 

 hmat - vnímání hladkého i drsného povrchu, tvaru předmětů atd., 

 pochutiny - vnímání chuti na jednotlivých částech jazyka, 

 vztah mezi chutí a čichem, děti sedí v kruhu a mají zavázané oči. Identifikují 

připravené pochutiny na základě ochutnávání s uvolněným nosem a s neuvolněným 

nosem, 
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 otisky prstů (razítková barva, polštářek, tabulka pro otisky prstů), 

 brýle simulující hmyzí vidění – brýle simulují zrak složeného oka, ukázka složeného 

oka včely 

 

3. Vyhodnocení programu 

 

 


