
AHÓÓÓJ DĚTI, PŘEJI VÁM NÁDHERNÉ 

PONDĚLNÍ RÁNO! 

Víte, jaký den byl včera? A jak se říká dnům, které jsou za námi? Výborně! A chtěl by nám 

někdo povyprávět, jak si o víkendu užil tyto dny s rodinou?  Těšíme se na vyprávění… 

Pojďme si dnes pohrát po indiánsku! 

INDIÁNSKÁ VESNICE 
 
Prožijeme velké dobrodružství na malém prostoru. Využijeme přírodniny, které nám naše 
okolí nabízí a díky nim vytvoříme báječnou indiánskou vesnici.  
POMŮCKY: přírodniny, kapesníky (látkové), (postavičky indiánů). 
 
Důležité je vybrat vhodné místo, kde nebude vesnice příliš překážet a dovolí bezpečnou hru. 
Postup je jednoduchý. Stačí dětem ukázat, jak si vytvořit hlavní stavební části. Tee-pee lze 
postavit z 4–5 klacíků zapíchnutých do země. Na ně pak uvážeme kapesník. Do vesnice 
můžeme přidat ohniště, ohradu pro koně, zásoby jídla, nádoby na vodu, totem a další 
předměty.  
Pro některé děti je nejlepší hrou samotná stavba vesnice, jiné víc baví následná hra 
s postavičkami, které si buď sami vytvoří nebo do hry zapojí figurky indiánů. Svou vesnici 
i jednotlivé indiány mohou děti pojmenovat a vymýšlet o nich různé příběhy. 
 

 

 
MALÝ INDIÁNSKÝ TOTEM 
 
POMŮCKY: přírodniny (větve, klacíky), pastelky 
Kdo chce vyrábět mini totem, potřebuje si najít vhodný klacík či větvičku. Ideálně už suché. 
Hodí se oloupat kůru, ale není to podmínka. Totem může mít i krátké postranní větvičky. Děti 



větvičku prozkoumají a vyberou místo, kde bude tvář nebo tváře totemu. Pak už stačí jen 
pustit se do malování. Někdo může mít jen barevný totem, některé děti přidají i obličeje 
zvířat, lidí nebo nadpřirozených tvorů. Hotové totemy si každé dítě může zapíchnout na své 
vybrané místo nebo můžete vytvořit společnou výstavu totemů. 
 

 

 

Pojďme se naučit něco nového… 

 

INDIÁNSKÁ ŘÍKANKA s pohybem 

Indi, indi, indi, indi, indiáni jdou 
(Pleskáme do kolen) 

Halí haló a indiáni jdou 
(Ruce u úst, voláme do stran) 

My se, my se, my se, my se, nebojíme se 
(Kroutíme rukama ne-ne) 

Halí haló a indiáni jdou. 

 

Pojďme si zazpívat a zatančit  

https://youtu.be/ExvvoIBvTI8  

 

A pokud chcete oprášit své pastelky, pojďte si vymalovat indiánskou čelenku.. 

https://youtu.be/ExvvoIBvTI8


 

 

UŽIJTE SI KRÁSNÝ DEN, DĚTI… 

VAŠE PANÍ UČITELKA EVA 

 

 

Zdroj: http://www.predskolaci.cz/indiani/966 
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