
AHÓÓÓÓJ DĚTI! 

Moc vás zdravím a myslím na vás! Pro dnešní den vám posílám opět 
pár tipů na aktivity, které si můžete vyzkoušet doma či venku. 
Posílám vám i video s hudebními hádankami, které občas ve školce 
hrajeme. Něco si můžete nechat i na víkend…Užijte si dnešní den i 
celý víkend, milé děti! 

1. A JAKÝ ŽE TO MÁME DNESKA DEN? A včera byl…? A zítra máme? 
Pojďme si dny vytleskat (kolikrát jsme tleskli?) a určit první hlásky. 
Zkusíš popsat, jaké je venku počasí? Jaké oblečení budeš potřebovat, až 
vyrazíš třeba na zahrádku? Jste šikulky☺ !  

2. JARNÍ SUDOKU (Rozstříhej si obrázek podle tučných čar. Měl/a bys 
jich teď mít 4. Potom si rozstříhej jednotlivé obrázky dole, přilož a pak 
nalep je do všech 4 tak, aby se žádný obrázek NEOPAKOVAL). Paráda! 



 

3. HRA SMYSLOVÁ – HÁDEJTE, UŠI! 

Co oči nevidí, snad ouško pozná ☺  

Příprava: 15 min. 
Pomůcky:  Krabička nebo neprůhledná nádoba s uzávěrem. Malé věci z 
různých materiálů, např. dřevěná kostka, molitanový čtvereček, skleněná 
kulička, kulička z papíru, kovový klíč ...(každý materiál má jiný zvuk) 
Počet hráčů: min. 2 
Věk hráčů: od 3 let 
Pravidla hry: Na začátku si všichni prohlédnou hádané předměty,  pak na 
střídačku vždy jeden či jadna skupina vloží jeden předmět do nádoby a zatřepe 
se s ní, ostatní nebo druhá skupina pak hádají co v nádobě je. Vypadá to 
jednoduše, ale zkuste to a uvidíte, že to není pravda.. 

4. HRA PRO ZÁBAVU - ČÁRA 
Když byli tvoji rodiče malí, možná hrávali kluci čáru stále, hrála se se vším, co 
mělo nějakou cenu (třeba s céčky). S dětmi hrajeme pro zábavu, je to takový 
český petanque.   

Pomůcky: křída, kamínky (hrací kameny, mince) 

Postup: Na zem namalujeme křídou čáru. Od čáry namalujeme místo, kde se 
postaví hráč, který je na řadě (asi 2-3m) od čáry. Hráči se snaží kamínkem 
hodit co nejblíže čáře. Vyhrává ten, který je ze všech čáře nejblíže. Ten bere 
kamínky ostatním. 



5. CO DĚLÁŠ? PUČÍM!  

 

 

          

V předjaří se naše oči opět upínají ke stromům. Kdy se konečně nudné, holé a 
nic nedělající větve zase zazelenají a rozkvetou? Nuda a nicnedělání je ale jen 
tak na oko. Stromy totiž dělají, co mohou a jsou stejně nedočkavé jako my. Na 
větvích mají nastartované pupeny. Ty ukrývají zárodky budoucích listů 
nebo květů a vyčkávají na správný čas, kdy se otevřou a zahájí nový životní 
cyklus. Všimli jste si, že každý strom má pupeny úplně jiné? Ty bukové jsou 
skořicově hnědé, dlouhé a špičaté, na třešni rostou v trsech, olšové zas mají 
každý svou stopku. Pupeny můžeme zkoumat a taky je vzít do hry. Pojďte si to 
vyzkoušet! 



Srovnejte je vedle sebe a všímejte si rozdílů. 
• Čím se liší pupeny jednotlivých stromů?  
• Jakou mají barvu, tvar, velikost? 
• Našli jste OBR pupen nebo nějakého podivína v neobvyklém tvaru, 

barvě? 

Vyberte si pupen nebo pupeny, které chcete prozkoumat. Ideálně si je na větvi 
označte, lehce zavázaným provázkem. Naplánujte si pravidelné opakované 
návštěvy označených pupenů. Změny si zapisujte nebo foťte a porovnávejte 
s těmi, co jste si přinesli domů do vázy. 

Pravidlo! Nezapomeňte, že stromy, keře a ostatní rostliny mají docela práci 
hned z jara vyrůst. Snažte se, ať po vás nezbude v přírodě spoušť jak po 
stádu kobylek. Proto vždy utrhněte jen to nejnutnější. Lépe je utrhnout po 
jednom pupenu z různých větviček než nechat jednu větev komplet holou. 
Také nesbírejte pupeny na špičce větvičky, ty jsou důležité pro růst 

6. MALOVÁNÍ PUPENY 
Vytvořte si originální štětec z napučené větvičky. Na malování se ideálně hodí 
tempery nebo prstové barvičky, ale můžete vyzkoušet i kreslení tuší nebo 
přírodní barvu z bláta. Pupen namočte do barvy a otestujte malování na 
papír nebo na jiné povrchy. Střídejte různé druhy pupenů nebo porovnejte 
malování s pupenem uzavřeným a rozvitým. 
 



7. TORTILLOVÉ CHIPSY 

Milé děti, můžete si vyzkoušet pod dohledem rodičů dnes nebo o víkendu 
tento jednoduchý recept.  

Potřebujete: 

• tortillu (z jedné tortilly asi 12 kousků) 

• olivový olej 

• sůl 

• (příp.malý stroužek česneku – jak kdo má rád) – nemusí být 

• sýr (parmazán nebo jiný dle chuti) 

Postup : 

Troubu dospělý předehřeje asi na 180 °C. Tortillu nakrájejte nožíkem 
(příborovým to půjde taky) na dvě půlky, pak čtvrtky a každou čtvrtku na 
menší tři dílky (jako na obrázku vzniknou malé trojúhelníčky). Na plech si dejte 
pečící papír a naskládejte trojúhelníčky na plech. Každý kousek potřete troškou 
olivového oleje (je dobré si ho trošku odlít do malé mističky a mašlovačkou 
natírat). Pak všechny potřené kousky lehce posolit. (Pokud máte rádi česnek, 
je dobré ho dát přímo do mističky s olejem). Na závěr posypat nastrouhaným 

sýrem (je dobrý parmazán jemně nastrouhaný ☺ ) 

Peče se chvilku, jen pár minutek, je dobré to sledovat, vytáhneme hned, 
jakmile se sýr zapeče a tortillky začnou lehce zlátnout. 

Kdo má rád, může si k tomu dát oblíbenou omáčku. 

Přeji dobrou chuť! ☺               



8. VEČERNÍ KRESLENÍ DO KRUPICE 

(Box si vezměte na místo, kde se vám bude pohodlně zametat rozsypaná 

krupička, protože tu si každý po sobě musí uklidit ☺ ) 

Potřeby: 
• plastový box s víkem 
• vánoční světelný řetěz 
• krupice 
• smetáček a lopatka 
 

                                              



9. A (NEJEN) VEČERNÍ HUDEBNÍ HÁDANKY (viz videa) 

https://youtu.be/Ulo-ND2SIq0  

https://youtu.be/xGU5k2-TguI   

KRÁSNÝ DEN I VÍKEND VÁM PŘEJE PANÍ UČITELKA EVA

https://youtu.be/Ulo-ND2SIq0
https://youtu.be/xGU5k2-TguI
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