
AHÓÓÓJ DĚTI, 

PŘEJI VÁM KRÁSNÝ PÁTEČNÍ DEN! 
 

1. Nejprve vás na dálku pozdraví naše kamarádka - logopedka Katka, abyste si po ránu 

hezky procvičily pusinku a jazýček. Pusťte si video a můžete začít . 

             https://youtu.be/OmdWP7aZXhY 

2. Dnes bychom si mohli připravit banánovou dobrotu, co říkáte? Na banánové lívance 
budeš potřebovat: 2 vejce (popros maminku, aby ti je vyfoukla, použijeme je později 
na výrobu oveček – zábava č.3), 1 banán plus 1 banán na zdobení . 

Postup: Rozšlehejte vejce a přidejte k nim rozmačkaný banán. Vzniklou směs 
osmahněte na másle (pod dohledem dospěláků) na lívanečníku. Zbylý banán 
nakrájejte na plátky a s kostkou másla osmahněte a lívanečky jím ozdobte. Můžete 
ještě polít javorovým sirupem.  

Předškoláčkové pro sebe a své blízké před jídlem hezky prostřou stůl. 

Přeji dobrou chuť!  

 

3. Děti, máte schované nějaké vyfouklé vajíčko? Paráda, veliká pochvala! Tentokrát 

jsem pro vás objevila nové jarní tvoření - tyto roztomilé ovečky. Chomáčky vlny 

jednoduše vytvoříme z kuliček vaty, které na vyfouklé vajíčko budeme nalepovat. 

https://youtu.be/OmdWP7aZXhY


Fixem dokreslíme ovečkám detaily, ouška vystřihneme a nalepíme z vatového 

tamponku. Krása! Ovečky jsou nádherné a nová velikonoční dekorace je na světě! 

 

 

 

4. Pojďme se ještě podívat do kuchyně a najít různě velké a barevné fazole. Nejdříve si je 

roztřídíme do mističek. Potom je nalepíme na kartonovou podložku – tělo ovečky. To 

vypadá nádherně! Hlavičku vystřihneme z tmavšího nebo světlejšího barevného papíru 

(podle toho, z jakých fazolek budeš tvořit) a místo nožiček použij kolíčky. Domaluj 

pastelkou detaily a tvoje krásná ovečka je hotová. Skvělá práce! 
 

 

 
 

 

5. U fazolek, pokud ti tedy nějaká zbyla, ještě zůstaneme. Vyzkoušet si můžeš klíčení ve 

svačinovém sáčku. Zajímá tě, jak to bude s fazolkou vypadat den za dnem? A co každý 

den musíš udělat? Fazolky dej do sáčku s navlhčenou vatou. Tu nesmíš nechat 

vyschnout. Sáček si můžeš nalepit na okno a každý den obdivovat, co se s rostlinkou 



děje a co ke svému růstu potřebuje? Už jsi to zjistil/a? Tak to je úžasné. Vyprávěj si o 

tom, co pozoruješ, se svými rodiči a po čase vymyslete, co s rostlinkou můžete udělat 

dál, až jí sáček bude malý. Přeji vám zábavné objevování, milé děti. 

 

.  

 

6. A zpátky k ovečkám. Posílám vám ovečkové „hýbánky“, které tě zvednou ze židle! 

              https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10599075054-hybanky/313292320050016 

7. Písničku „Pásla ovečky“ posílám ještě jednou, zaposlouchej se do krásného dětského 

hlásku a zazpívej si! 

             https://youtu.be/pLGqCcA81Us     

Poznáš, jaký hudební nástroj doprovázel na nahrávce holčičku? Výborně - C I M B Á L.  Víš, 

jak cimbál vypadá? Objevila jsem pro vás video, jak se na tento hudební nástroj hraje. Líbí se 

vám to?  

https://youtu.be/lP6iZMuIbec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10599075054-hybanky/313292320050016
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https://youtu.be/lP6iZMuIbec


8. Na závěr posílám ovečku, které můžeš dokreslit „kudrlinky“. 

 

 

 

 

 

 

 

Užijte si krásný víkend, milé děti! 

Vaše paní učitelka Eva 

 


