
Ahóóój děti, 

přeji vám krásný pondělní den! 

 
 

Pro dnešek mám pro vás opět několik tipů na zábavu doma či venku. 

1. Jestlipak, milé děti, víte, co to znamená, když se o někom říká, že má pod čepicí? No 
přece, že je chytrý, šikovný a nápaditý jako jste třeba vy . Jenomže Zdeněk bude mít 
v dnešních Hýbánkách pod čepicí úplně něco jiného. A jestli se chcete dozvědět, co, tak 
si doma najděte nějakou šikovnou čepici, klobouk nebo baretku a pojďte si s námi 
zacvičit na písničku Housenka. 

              https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10599075054-hybanky/313292320050050 

2. Chcete mít na své ručce voňavý náramek? Příprava i výroba bude víc než jednoduchá, 
ideální pro řádění venku. Někdo náramek pojme jako výtvarné dílo, jiný jako lekci z 
botaniky. Aktivita se hodí jako oživení delších procházek, kdy děti uvadají a potřebují 
další impuls, který je posune k cíli.  

Co budete potřebovat: 

 papírovou čtvrtku 
 nůžky 
 oboustrannou lepící pásku 
 A5 karton na herbář 
 tužku 
 přírodu 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10599075054-hybanky/313292320050050


Ze čtvrtky nastříhejte pásky na náramky, nalepte „oboustranku“. Než vyrazíte na lov, domluvte 
se s dětmi, jaké druhy a části rostlin je vhodné trhat. Vyberte místo, které je rozmanité a 
bohaté na plevele, voňavé bylinky a květy. Pokud se v okolí vaší cesty vyskytují chráněné 
rostliny, upozorněte děti, jak se k nim chovat. Lepení ulovených ozdob je velmi snadné. 
Některým dětem vyhovuje mít náramek rovnou na zápěstí. Jiné raději zdobí pásek a na ruku 
si jej navléknou až ozdobený. Přidejte na náramek i voňavé bylinky (levanduli, mátu, 
meduňku), získáte tak šperk a přírodní parfém v jednom. 

3. O housence jsme si zazpívali i zatančili. Ale krásnou housenku si můžeme také 
jednoduše vyrobit i z plata od vajíček. Připrav si plato, barvy a štětec. Detaily housence 
vytvoř z těch materiálů, které doma máš a budou se ti líbit. Očka můžeš předkreslit 
fixou na papír, vystřihnout a přilepit. Užij si tvořeníčko .  

 

 

 

 

 

 

 



4. Pojď si vystříhnout obrázek na jednotlivé dílky a zkus je seřadit za sebou tak, jak se 

v přírodě promění housenka v kuklu a nakonec v krásného motýlka. Jednotlivé obrázky 

si vymaluj a u skládání vyprávěj, co na nich vidíš. 

 

 



5. Proběhnout se po zahrádce jako motýlek? Proč ne . 

 

6. Od vajíčka k motýlkovi. Životní cyklus motýlů je atraktivní přírodovědné téma, které i 
nejmenší děti zvedá ze židlí. Například s pomocí různých druhů těstovin si můžete 
doma vytvořit tuto krásnou pomůcku. 

 

    

7. Zatancuj si na motýlí písničku a vyzvi k tanci všechny doma!    

https://youtu.be/eZUBMysd4uY  

 

https://youtu.be/eZUBMysd4uY


ZDROJE:  

 

www.predskolaci.cz/category/jaro 

www.chytraopicka.cz 

www.jdeteven.cz 

www.pinterest.com 

www.ceskatelevize.cz 

www.youtube.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užijte si krásný den! 

Vaše paní učitelka Eva 
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