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Příloha M: Edukační program prevence nadváhy a obezity u dětí ve věku 11-15

Edukační program prevence nadváhy a obezity u dětí ve věku 11-15  
let

Edukační program je připraven pro děti školního věku 11-15 let, chlapce a dívky. Je 
určen pro primární, sekundární i terciální prevenci nadváhy a obezity.

1.1 Fáze počátečního posouzení a diagnostiky

Při posuzování jsem se zaměřila na tyto oblasti – základní vědomosti o zdravém 
životním stylu, stravovací návyky, pohybové návyky a rodinné stravovací zvyklosti.

V rámci prevence je velmi důležité, aby děti byly přesně informovány o nadváze a 
obezitě, a o jejich následcích. Je vhodné je informovat o tom jak se nadváze a obezitě 
bránit. Prvním, kdo by je měl poučit o zdravém životním stylu, zdravé výživě a správných 
stravovacích návycích by měli být rodiče. Při nástupu do školy, nepřebírá odpovědnost za 
předávání správných návyků škola, ale pouze tyto návyky doplňuje a upevňuje.

Při první konzultaci jsem u dětí jsem zjistila nedostatek informací o vyváženém 
způsobu  života.  Dle  výsledků  výzkumu  jsem také  zjistila,  že  běžné  dětské  stravovací 
návyky jsou rizikové z hlediska rozvoje nadváhy a obezity.

1.2 Fáze stanovení edukační diagnózy

Na  základě  rozhovoru  s  dětmi  a  jejich  vyučujícími,  dotazníku  týkajícího  se 
informovanosti o zdravém životním stylu a jejich stravovacích návyků jsem stanovila tyto 
edukační diagnózy.

 nedostatek vědomostí o zdravém životním stylu

 nedostatek vědomostí o správné skladbě jídelníčku

 nedostatek vědomostí o trávení v lidské těle

 nedostatek vědomostí o základních živinách

 nedostatek vědomostí týkajících se správného výběru potravin



1.3 Fáze přípravy edukačního plánu

Edukaci  jsem rozdělila na šest  témat,  která  na sebe navazují.  Každé téma bude 
rozebíráno při jedné lekci.

1.3.1 Témata edukačních jednotek (hodin)

▪ Edukační jednotka č. 1: Život s obezitou

▪ Edukační jednotka č. 2: Trávení

▪ Edukační jednotka č. 3: Jak se v těle tvoří tuk

▪ Edukační jednotka č. 4: Zdravé stravování

1.3.2 Schéma edukační jednotky č. 1: Život s obezitou

Téma: Život s obezitou

Místo:

Délka edukační jednotky: 60 minut

Organizační forma: skupinová (pro 5-8 dětí)

Cíl: děti  zhodnotí  život  obézního  dítěte  a  porovnají  ho  se  životem  dítěte  s  normální 
hmotností, uvědomí si rizika vyplývající ze špatných stravovacích návyků

Výsledná kritéria afektivní:

 děti hodnotí své předchozí stravovací zvyklosti a návyky 

 porovnávají své předchozí stravovací zvyklosti s důsledky nadváhy a obezity

 děti se aktivně zúčastňují edukace

 děti zdůvodňují důležitost zdravé stravy

 Výsledná kritéria psychomotorická:

 děti pracují s edukačním materiálem

 děti správně komentují obrázky na edukačním materiálu

 děti  z  poskytnutých  druhů  potravin  správně  vybírají  potraviny,  které  nejsou 
rizikové z hlediska vzniku nadváhy a obezity



Výsledná kritéria kognitivní:

 děti vysvětlují rizikovost nadváhy a obezity z různých hledisek

 děti vysvětlují důležitost dodržování zdravé stravy

 děti popisují vhodný výběr stravy

 děti  uvádějí  potraviny,  které  mají  preventivní  charakter  z  hlediska  prevence 
nadváhy a obezity

 děti vyjmenovávají nevhodné potraviny z hlediska prevence nadváhy a obezity

Edukační metody:

 motivační rozhovor

 názorná ukázka

 vysvětlování pomocí edukačního materiálu

 diskuze

Učební pomůcky:

 edukační mapa

 tužky, pastelky

 motivační materiál: Moje cíle

Metodický postup:

 motivační fáze – motivační rozhovor

 expoziční fáze – vysvětlování pomocí edukačního materiálu

 fixační fáze – diskuze

 hodnotící fáze – kontrolní otázky, motivační materiál: Moje cíle

1.3.3 Metodický postup edukační jednotky č. 1

1. Motivační fáze (5 minut)

V této  fázi  je  potřebné seznámit  děti  s  cílem a  průběhem setkání.  Po navázání 
kontaktu  se  můžeme  například  zeptat,  jaké  potraviny  mají  nejraději.  Jako  motivaci  a 
odměnu  jim  rozdáme  tužky  s  logem  obézního  dítěte,  které  budou  potřebovat  během 
edukace,  a  po  jejím  skončení  si  je  mohou  nechat.  Poté  se  můžeme  zeptat,  zda  si 
zapamatovali to, jaké téma bude rozebíráno.



2. Expoziční fáze (30 minut)

Ukážeme dětem edukační materiál, v jehož středu jsou hodiny. Vysvětlíme jim, že 
hodiny  symbolizují  jeden  den,  který  prožívá  hlavní  postava  (kterou  si  mohou  samy 
pojmenovat např. Pepík). Den začíná v půl sedmé ráno vstáváním. Ptáme se jich, co by měl 
snídat  a proč.  Vysvětlujeme výhody snídaní  s  vyšším obsahem komplexních sacharidů. 
Poté se dětí ptáme, jestli Pepík bydlí na vesnici, nebo ve městě. A jakým způsobem by se 
měl  dopravit  do  školy,  aby  mohl  úspěšně  redukovat  svoji  obezitu.  Společně  s  nimi 
vytváříme příběh, a my jako terapeuti nabízíme varianty, které mají preventabilní charakter 
ohledně nadváhy a obezity. Dalším rozebíraným tématem je únava ve škole kolem deváté 
hodiny. Zde můžeme vysvětlit vliv jednoduchých cukrů obsažených v nezdravé snídani 
„Pepíka“. Mezi desátou a jedenáctou hodinou je čas svačiny. Ptáme se dětí, jakou svačinu 
by redukující Pepík měl mít. Popřípadě, co by si měl vybrat ve svačinovém či nápojovém 
automatu. A čeho se naopak vyvarovat. Zjišťujeme jejich názory na pití sladkých nápojů. S 
těmito  názory můžeme poté  pracovat.  Další  vyučovací  hodinou je  tělocvik.  Po hodině 
cvičení opět prudce klesá hladina glukózy v krvi. Pokud je to vhodné, můžeme s dětmi 
rozebrat toto téma. Následuje čas oběda. Ptáme se, jak by měl vypadat správně složený 
oběd. Můžeme rozvinout diskuzi na téma „fast food“. Dalším rozebíraným tématem může 
být  šikana,  psychický  či  mentální  stav  obézního  dítěte.  Pokud  je  to  vhodné  můžeme 
rozhovor stočit na poruchy příjmu potravy – binge eating. Edukace by se měla držet témat 
rozkreslených na edukačním materiálu, ale měla by být uzpůsobena edukačním potřebám 
skupiny.  Odpovědnost  za  kvalitní  edukaci,  tzv.  ušitou  na  míru  potřebám skupiny,  má 
edukátor.

3. Fixační fáze (15 min)

V  této  fázi  se  snažíme  získat  zpětnou  vazbu,  abychom  zjistili,  čemu  děti 
porozuměly a co si zapamatovaly.  Můžeme se ptát na otázky správné skladby snídaně, 
oběda, doporučení pohybové aktivity. Nebo můžeme zopakovat kterékoli téma, u kterého 
cítíme potřebu hlubšího rozboru.

4. Hodnotící fáze (10 minut)

Na  zjištění  efektivity  edukace  a  získání  zpětné  vazby  klademe  dětem  otázky. 
Můžeme jim rozdat kartičku s názvem Moje cíle s logem „Pepíka“, na kterou si napíší 
nebo namalují tři věci, které chtějí po edukaci změnit.

Kontrolní otázky

 Jaké je ideální složení snídaně?

 Proč je důležité ve škole svačit a jak by správná svačina měla vypadat?

 Kolik pohybu je denně potřeba?



 Jak si vybrat vhodný oběd?

 Jaké jsou následky obezity?

 Jak s ní bojovat?

 Čeho se vyvarovat?

 Co se vám na setkání nejvíce líbilo?
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