
AHÓÓÓJ DĚTI!!! 

Stýská se mi po vás, myslím na vás a těším se na vás! Do doby, než opět 
zazvoníte na školkový zvoneček, budeme Vám na dálku posílat každý den 
nějakou zábavu, hravé úkoly a nápady na hry doma i venku, abychom si 

čekání na sebe všichni zkrátili a zabavili se ☺ .  

Každý den Vám nějaká paní učitelka připraví pár aktivit, které můžete doma 
udělat, vyzkoušet, vytvořit... Prima bude, když si něco málo (co půjde) budete 

ukládat do krabičky, lepit do notýsku, zkrátka jak chcete, protože my se 
budeme potom ve školce těšit z vašeho vyprávění!  

Ale než to bude, tak… 

ŠKOLKOVÁ ZÁBAVA „NA DÁLKU“ ZAČÍNÁ… ☺  

1. Podívej se, jaké je venku počasí. Svítí sluníčko, mírně fouká nebo fouká 
hodně? Poprchává snad? To namaluj na kus papíru, který doma najdeš. 
Vykoukni z okna! To budou krásné obrázky ☺ . Ať maluješ na co chceš 
nebo čím chceš.. 

2. Domalovánka – tulipán (níže) 

3. Zjisti od dospělých doma (možná, že to víš), jaký je dnes den, kolikátý 
den v týdnu to je, jaký den byl včera a jaký den bude zítra. 

4. Prostři všem, kteří s tebou dnes budou obědvat (ve školce to krásně 
umíš) a pokud jsi předškoláček, můžeš po obědě po všech ze stolu také 
uklidit. Uvidíš, jakou radost uděláš mamince nebo tatínkovi ☺ . Spočítej, 
kolik talířů jsi odnesl/a ze stolu? Kolik skleniček atd. 

5. Zajdi na zahrádku a přivoň si k nějaké kytičče. Víš, jak se jmenuje? 
Pokud nevíš, nevadí, zeptej se dospělých a společně najděte odpověď. 

6. A plachtíme, tedy jedem. Zkuste vzít lego s sebou na zahradu nebo 
jinam ven a pusťte se do vědeckého experimentu, při kterém budete 
společně zkoumat větrný pohon.  



+       +  

Co budete potřebovat: 

• lego autíčka a pasažéry 
• papírová čtvrtka, nůžky a izolepa 
• Sestavte si z lega jednoduchá autíčka, u zadních kol by měla být vyšší, 

aby se na ně dala dobře umístit plachta. Plachtu přilepte izolepou 
(vyzkoušejte i přírodní materiály). Nezapomeňte do aut vybrat ty 
správné pasažéry, kteří zvládnout řízení s větrným pohonem. Děti vám 
určitě vysvětlí, kdo se na řízení ve větru hodí a kdo by to „nedal“. 

• A jdeme závodit! Připravit se, pozor a fouknout! Komu jelo auto dál, kdo 
fouknul víc? Když bude chuť a čas, můžete se pustit do měření délky 
jízdy, zkoušet různé povrchy a materiály na výrobu plachet.  
Závodění lze rychle přesunout na záchrannou misi nebo útěk před 
větrným tornádem, aby hra byla tvořivější a ne tak soutěživá. Máte-li 
štěstí na větrný den, vyzkoušejte, jak si s auty poradí vítr.   

• Pro klid všech účastníků závodu doporučuji nezaměřovat se tolik na 
závodění, ale využít hru jako "přenašeč ven" a pak se věnovat jiným 
aktivitám, jinak radost z tvoření rychle vyprchává v dohadech - kdo má 
jaká kola, povrch, sklon, velkou plachtu atd. Budete-li chtít opravdový 
závod, je třeba si pohlídat, že auta mají stejnou konstrukci a shodná 
kola, protože celý experiment je dost o tření a hlavně terénní kola jízdu 
dost brzdí. 

• Větrné lego plachtění je skvělou badatelskou příležitostí,  děti si 
najednou všímají více sklonu, nerovností a překážek v terénu. Pokud 
jste na zahradě, hodí se vyzkoušet jízdu na prkně. Bádání tak 
může pokračovat pokusy se sklonem a jeho vlivu na rychlost. 
Tuto rychlou legohrátku můžete samozřejmě hrát i doma, třeba po 
večeři s tátou a pořádně se u toho vydýchat ☺ . 



7. Na odpolední svačinku si připrav velkou dobrotu! Nastrouhej s pomocí 
staršího sourozence, mamky nebo taťky mrkvičku, přidej lučinu, žervé 
apod., trošku osol, přidej nějakou nakrájenou zelenou bylinku, co máte 
doma a namazej si na chlebíček. Dobrou chuť! 

+  



8. Na odpolední tvoření jsem pro Vás vybrala skládačku/vystřihovánku 
z papíru. Dostala jsem od své kamarádky nedávno krásný hyacint a 
objevila jsem, že se dá téměř jako ten opravdový, vyrobit z papíru. 
Pokud nemáš doma papíry barevné, tak tvoř z bílých a nabarvi 
vodovkami, také to bude krása! 





To je, milé děti, pro dnešek vše, pozdravujte ode mě rodiče i sourozence a 
brzy se těším! 

Zdroj: www.pinterest.com, www.jděte ven.cz a vlastní nápady. 

Vaše paní učitelka Eva


