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Prevence úrazů a základy první pomoci  
pro děti předškolního věku 

 

Personální zabezpečení: 

Mgr. Jana Kolářová a studentky/studenti VOŠZ.  

 

Materiální zabezpečení akce : 

Obvazový materiál zapůjčí VOŠZ 

Možnost natištění diplomů ve škole 

Nákup sladkostí/odměn pro děti 

 

Časové rozvržení akce: 

Akce probíhá zpravidla v dopoledních hodinách v budově MŠ, v délce přibližně 2 hodiny. 

Zástupce VOŠZ má před konáním akce informační schůzku v MŠ, termín dle domluvy. 

 

Obsah akce s dětmi:  

Nejčastější úrazy u dětí předškolního věku. 
Nebezpečí v domácnosti, na hřišti, v přírodě, … 

1. venku: 
rybník – tonutí 

lezení do výšek – pád 

zkoumání zakázaných, nebezpečných prostor (opuštěný dům, skládka, atp.)  

úraz/pohyb u ohně (táboráky), hry se sirkami – popálení 

úraz na hřišti (prolézačky, atp.) 

zacházení s ostrými předměty, úrazy 

 

2. v domácnosti: 
elektrické zásuvky (úraz elektrickým proudem) 

termické úrazy (sporák, zapalovač, kamna, horké nápoje, atp.) 

okno (vypadnutí) 

nebezpečí z léků a chemikálií 

úrazy ostrými předměty 

 

3. dopravní situace: 
jízda na kole 

vběhnutí pod auto 

přecházení silnice 

význam bezpečnostních pásů v autě 

 

4. sporty: 
ochrana hlavy a kloubů (helmy na lyže, brusle, kolo) 

 

Seznámení s chováním dítěte při úraze (informovat dospělého, volání sanitky) 

Seznámení se základním ošetřením drobných úrazů, krvácení z nosu, odřenin, atp. 

Seznámení se základní obvazovou technikou, očistou rány, dezinfekcí, lepením, šátkovými 

obvazy, atp. 

 

Metody práce s dětmi:  

1. Krátké seznámení s tématem, doplněné obrázky, ukázkou lékárničky. 

2. Diskuze s dětmi v kruhu na téma prevence úrazů. 
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3. Pohybové hry zaměřené na doplňování správných údajů, označování správných a 

nesprávných situací (+/-), např. Jaké věci patří do lékárničky? Jaké je správné chování 

v určitých situacích? Jaké telefonní číslo má sanitka? 

4. Čtení / hraní pohádkového příběhu se zaměřením na prevenci úrazu. 

5. Praktický nácvik dovedností mezi dětmi navzájem. 

6. Výtvarné a pracovní činnosti na určité téma (skládání zdravotnické čepice, vybarvování 

obrázků sanitky, atp. 

7. Závěrečná soutěž s odměnami. 

 

 
 

 

 


