
Ahóóój děti, 

přeji vám krásný páteční den! 

 

 

 
Dnes ale máme nádherné počasí, viďte? Nebudeme proto zavření doma, ale přesuneme se na 

zahrádku a užijeme si dnes zábavu hlavně tam. Jaro je v plném proudu, hurá! Ptáčci zpívají, 

kytičky kvetou a radují se z nich nejen lidé, ale především hmyzí mrňousci - opylovači. Chcete 

na chvilku proniknout do jejich světa a zjistit, co se děje v trávě, a které rostliny jsou právě 

v plném květu? Zajímá vás, kde mrňousci bydlí, čím se živí, s kým se kamarádí a co celé dny 

dělají? Snadno je objevíte, když se na chvíli stanete jedním z nich. 

1. Vyrobte si jednoduchá tykadla a zahrajte si třeba na včelu, čmeláka nebo motýla. 
Dívejte se chvíli na svět jejich očima. Kde byste se asi schovali před ostrým sluncem 
nebo před deštěm? Kam byste si zašli na jídlo? A jak byste se pohybovali? Odpovědi na 
tyto otázky a ještě mnohem více na vás čekají v encyklopedii zvané příroda. Pozor! 
Mrňousci už čekají na své nové kamarády, tak tykadla nasadit a let z květu na květ může 
začít! 

Co budete potřebovat: 

 nůžky 
 čtvrtku 
 lepidlo 
 pastelky, vodovky, fixy nebo barevné papíry 

 



Jak na to: 

Ze čtvrtky vystřihněte pruh na čelenku, dostatečně dlouhý na to, abyste jím objali obvod hlavy. 
Poté ze čtvrtky vystřihněte tykadla. Pruh i tykadla můžete vybarvit nebo polepit barevnými 
papíry. Oba konce pruhu slepte tak, aby vznikla čelenka padnoucí přesně na hlavu. Na čelenku 
zepředu přilepte tykadla. 

 

 

          

 

2. Jak voní příroda právě teď? Vydává víc vůně meduňka nebo jehličí z borovice? A proč 
některé rostliny nevoní vůbec? Zkuste nachytat vůně z vaší zahrady, parku nebo 
lesa do kelímku a vyrobit si svůj originální přírodní parfém. Vaše čichové buňky se rády 
zapojí do pořádného tréninku .  

Příprava: 

 papírová čtvrtka na výrobu kelímku,  
 papír na poznámky, 
 tužka. 



Jak na to: 

Nejdřive si poskládejte papírový kelímek na míchání parfému (jednoduchý video návod 
najdete ZDE). Nechce se vám do skládání? Dobře poslouží i papírový sáček nebo obyčejný 
papírový nebo plastový kelímem. Na zahradě, v parku nebo v lese nasbírejte vzorky přírodnin, 
které zajímavě voní (např. listy bylinek, okvětní lístky kvetoucích rostlin nebo keřů, větvičky z 
jehličnatých stromů). Vždy si utrhněte jen malý kousek.  

Vše smíchejte dohromady v kelímku nebo v sáčku a přivoňte si. Co vám vůně připomíná, jak 
by se mohl váš parfém jmenovat? Vymyslete název, přidejte popis a taky si napište tajný 
seznam přísad - psst nikomu neukazovat. Zapojte do výroby parfémů celou rodinu, pak 
můžete hádat, jaké ingredience kdo použil. 

3. Poslední dnešní venkovní aktivitkou je bádání ve stínu. Stíny ukrývají mnohá tajemství. 
Udělejte si ze svého stínu objekt zajímavého badatelského projektu. Co se dá na 
obyčejném stínu zkoumat? Mám vždy jeden nebo víc stínů? Kdo koho dokáže 
zastínit? Co vše dělá stín? Určitě vás napadnou další otázky. Na bádání se nemusíte 
dlouze připravovat, některé z experimentů zvládnete i na procházce. Stín lehce zapojíte 
i do hry. Užijte si stínování.  

 

 

 

Příprava 

 křídy 
 metr 
 čtvrtka 
 duplo, lego panáčci a další oblíbené postavičky 
 pastelky 

https://youtu.be/-LOsvjkMakI


Jak na to 

Pro studium vlastního stínu vyberte místo místo, kam dopadá slunce celý den, a na které se 
dá kreslit křídami (terase, asfaltový plácek před domem nebo chodník). 

Můj stínový dvojník 

Za slunečného dne vyběhněte ven a najděte svůj stín. Obkreslete ho křídou (budete na to 
potřebovat parťáka) a udělejte značku i na místo, kde stojíte. Chcete-li napište s rodiči ke 
stínové siluetě i přesný čas. Stejný postup opakujte několikrát denně. Malí výtvarníci siluety 
rádi vymalují a dozdobí kamínky nebo přírodninami. Zkontrolujte svůj stín i před západem 
slunce, z malých stínových skřítků se najednou stanou obři. Výslednou „růžici“ stínů 
prostudujte a metrem změřte rozdíly. Jako to dopadlo? Kdy jsou stíny delší a kdy se naopak 
zkracují? 

Hračky ve stínu 

Nalákejte děti na zmenšeninu experimentu. Sledujte stín oblíbené hračky, lego panáčka nebo 
zvířátek na papírové čtvrtce. 

Další stínové výzvy a otázky 

1. Můžu někomu vylézt na stínovou hlavu, ruku nohu? 
2. Mohu stínu utéct můžeme ve stínech závodit?  
3. Kde všude vidíme stíny a na čem se odráží? 
4. Proč je stín důležitý, kdy ho nejvíc vyhledáváme? 
5. Je nám v létě lépe ve stínu slunečníku nebo pod stromem a jak je to v zimě? 
6. Jak se zápasí ve stínu a jaké další hry se dají se stíny hrát? 

 



TIPY PRO RODIČE OD LOGOPEDKY KATEŘINY BLÁHOVÉ 

 

 Posílám odkazy na stránky ČT edu, kde je i oddělení pro předškolní děti. Můžete se 

podívat na videa v několika různých odděleních, například pohybové hry, příroda, 

pohádky, ale i logopedie a celá řada dalších. I videa v oddělení logopedie jsou docela 

pěkně zpracovaná.  

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni  

 Dalším tipem je materiál zabývající se pohybovými hrami pro předškoláky a také 
rozvojem motoriky mluvidel. Jeho součástí jsou odkazy na videa Tety Mluvky, na 
jejímž youtube kanále najdete videa pro rozvoj motoriky mluvidel. Zde je odkaz na 
uloz.to, nevejde se do přílohy. 

 
https://uloz.to/file/WSp8Z7rwQcVb/procvicme-si-hlavicky-pusinky-a-jazycky-logopedie-
predskolaka-na-doma-i-finalni-docx   
 

 Zábavnou aktivitku pro práci s dětmi, které znají dobře pohádky, může představovat 
pohádková hádanka. Podle pěti typických obrázků má dítě identifikovat pohádku - 
například chlapec, hrášek, liška, bubínek - a máme tu Budulínka. Na stránkách 
Mininálepek najdete v sekci aktualit i další nápady, jsou tam zdarma k dispozici 
například pátračky, kdy mají děti v přírodě hledat určité druhy rostlin nebo zvířat, 
různé omalovánky a další náměty. 

 
https://www.mininalepky.cz/aktuality/1   
 

 Poslední dnešní inspirací je "bojovka start cíl" - rozvíjí nám celou řadu oblastí, od 
sluchové paměti, rovnováhy, logického myšlení, matematických představ, zrakového i 
sluchového vnímání až po grafomotoriku a pravolevou orientaci. V tomto vydání je 
určena pro předškoláka, ale pokud některé úkoly pozměníte nebo vynecháte, bude 
vhodná i pro menší děti. 
 

https://www.facebook.com/logopediekamsepodivas/photos/a.198911694079820/5465377
35983879/?type=3&theater   
 
 

Užijte si krásný den i celý víkend! 

Vaše paní učitelka Eva 
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