
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace 

 

Vážení rodiče,     

 

Mateřská škola Štefánikova je stále s Vámi a ráda by Vám zůstala oporou i v těchto nepříznivých 

dnech, kdy se strachujeme o zdraví své, svých dětí i svých blízkých.  

Víme, že děti tuto atmosféru a případnou nejistotu, či strach rodičů podvědomě nasávají a 

vypořádávají se s tím po svém. Vám se může zdát, že „zlobí“, ale je to jen jejich vnitřní nepohoda, 

která pramení z vnímání svého okolí. 

Proto jsme se rozhodli, že Vám nabídneme inspirace, náměty a nápady pro jejich zabavení. Připravily 

jsme také odkazy na nápady a na zajímavé dětské stránky, jak děti zabavit. 

Doporučujeme, abyste dětem čas strávený před TV nebo PC měřili dle dohodnutých pravidel. 

Například nastavte čas na budíku a až zazvoní, děti budou vědět, že začíná jiná zábava.  

Hrajte společně společenské hry, čtěte si, skládejte s nimi puzzle, stavte z kostek nebo jiných 

konstruktivních stavebnic. Najděte si prostor na rozehrání námětových her – děti Vám mohou pomoci 

v kuchyni, v dílně, na zahradě… a rázem máte hru „Na kuchaře“; „Na maminku“; „Na zahradníka“; „Na 

montéra“… T 

Nezapomeňte na denní dávku čerstvého vzduchu v souladu s doporučením vlády ČR! Nejbezpečnější 

je vlastní zahrada, nebo pobyt v parku, nebo v lese. Tam budete sami a je zde spousta možností, jak 

své děti zabavit – tvoření mechových domečků v kořenech stromů s využitím přírodnin; sestavování 

obrazců z nasbíraných přírodnin; slalom mezi stromy; vyhledávání a pojmenování zvířecích stop… 

To vše je velmi přínosné pro jejich přirozený vývoj a rozvoj všech potřebných kompetencí.  

Věřme, že tato doba má i svou pozitivní stránku a tou je čas strávený se svými dětmi!!!  

Držme se!  

                  Tým mateřské školy  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÁPADNÍK NA ZÁBAVU S DĚTMI 
 

VÝROBA PLYŠÁKŮ např. z ponožky,...   
KLÍČENÍ SEMÍNEK: Tato aktivita je parádní v tom, že se děti budou těšit na další a další den a 
domácí pobyt tak může rychleji ubíhat. 
Na klíčení můžete použít i to, co najdete doma – např. fazole, hrách, cizrnu aj. Dále budete 
potřebovat misku, vodu, příp. vatu nebo trošku hlíny a můžete začít pozorovat, co se bude dít. 
DOMÁCÍ RAZÍTKA: Razítka můžete vyrobit v podstatě z čehokoli. Z brambor, korkové zátky, citrón, 
jablko, šňůrkou omotané krabičky a mnoho dalšího. Natřít to můžete temperovými či vodovými 
barvami. 
POZNÁVÁNÍ BAREV: Tato aktivita je vhodná spíše pro mladší děti. A můžete k ní využít cokoli, co 
najdete doma. My jsme třeba vzali kolíčky na prádlo, kousek kartonu a nakreslili jsme na ně 
barvičky. Beky se tak učila nejen barvy, ale procvičila i motoriku při otevírání kolíčků. Často také 
třídíme do barevných misek různé věcí – barevné kostky, pastelky, hračky, domácí potřeby aj. 
TVOŘENÍ Z RULIČEK: Ruličky z toaletního papíru se jistě najdou ve většině domácností.   
Kuličková dráha – vezměte roličky a nalepte je na svislou plochu (například na dveře či skříň) tak, 
aby na sebe navazovaly.  
Zvířátka – můžete také vyrobit různá zvířátka.  
Dalekohled – spojte dvě ruličky k sobě a vzhůru koukat z okna, co se venku děje 
DRÁHA PRO AUTÍČKA: Pokud máte doma podlahu, na kterou jde lepit páskou (tedy bez koberce), 
můžete vyzkoušet dráhu pro autíčka. Stačí vám k tomu páska (kobercová, papírová, izolačka – co 
doma najdete). Pomocí pásky můžete udělat po celém bytě cestičky. Někde nechte místo i na 
parkování nebo třeba dům. A může se jezdit! Kolem cesty můžete udělat třeba z lega různé stavby, 
můžete udělat papírové stromy z kartonu a cokoli dalšího, co vás ještě napadne. 
ORIGINÁLNÍ SVAČINKY: Co si takhle udělat nějakou zajímavou svačinku, snídani nebo večeři? 
Děti se zabaví, když budou vykrajovat, mazat a zdobit. A také vám díky netradičnímu obrázku třeba 
sní i ovoce či zeleninu, kterou by jinak moc nechtělo, což se v tomto období určitě hodí. 
SKÁKÁNÍ DLE PŘEDLOHY: Pohyblivá aktivita, u které se zabaví celá rodina. Vytiskněte si nebo 
obkreslete obě nohy a obě ruce v několika kusech. Položte je na zemi tak, aby byly vždy 3 papíry v 
jednom řádku a bylo možné se na ně zároveň postavit. A pak už můžete začít. Cílem je doskákat na 
konec dráhy (délka je na vás, obvykle je to cca 10 řádků).  
VÝROBA DOMÁCÍ MODELÍNY: https://carujeme.cz/domaci-modelina-za-par-korun-vydrzi-6-
mesicu-a-da-se-snist/    
DOMÁCÍ PRSTOVÉ BARVY: Tvoření prstovými barvami je u nás pořád hodně oblíbené. Pokud 
nemáte zrovna kupné barvy, můžete si je snadno vyrobit i doma. A pak už stačí dát dětem jen papír 
a mohou se realizovat. 
Výhodou doma dělaných prostorových barev je také to, že nejsou nijak toxické. Takže pokud je děti 
olíznou, nic se nestane, a tudíž jsou vhodné i pro menší děti. 

 
Hudební aktivity: Zazpívejte si písničku “Travička zelená.“ 
Pokusy a experimenty: zasej si semínka řeřichy a pak pozoruj co se děje jaký má vliv teplo, světlo,   
                                          slunce, voda a co by se stalo, kdyby to rostlinka neměla. 
Výtvarné: nakreslete si sluníčko na chodník křídou. 
Hry se slovy: co by se stalo kdyby……nepřišlo jaro, nesvítilo sluníčko, nekvetly kytky? 
Předmatematické dovednosti: na procházce porovnávejte čeho je víc a čeho méně např: fialových a 
růžových kytiček v trávě. 
Grafomotorika: nakreslete travičku. 
 
Smyslová hra: co voní jako kytička? Vyhledej nebo říkej. 
Pohybová: venku si obkreslete stopy nohy a skákejte po nich, zkuste stát jenom na jedné stopě se 
zvednutou druhou nohou, říkejte si, která je pravá a která levá? 
Četba: po přečtené pohádce nebo příběhu nebo zhlédnuté pohádce – zkusit vymyslet jiného hrdinu, 
co by mohl udělat jinak, jak by mohl vypadat, zkusit ho nakreslit. 
Relaxace: dítě si lehne na záda a maminka bude vyprávět příběh o tom, jak si malé semínko leží 
v trávě – jako ty, pozoruje co se kolem něj děje, jak na něj svítí sluníčko...šimrá ho na nose, čele, 
tvářích, bříšku atd.…..a pak ho probudí. 



Poznávání a přiřazování geometrických tvarů a vyhledávání v obrázku (např. 
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/obrazky-omalovanky-299/obrazky-s-geometrickymi-tvary-4245) 
Třídění předmětů podle barev, 
Třídění podle počtu a přiřazení k odpovídající číslici (1-5, 1-10) 
Poznávání zvířat, rozdělit na domácí, ze ZOO, lesní 
Pexeso,  
Stolní hra Smolíček (rozvoj paměti) 
Člověče, nezlob se (klasické nebo varianta s barvami místo počítání) 
Pracovní listy a omalovánky volně ke stažení např. na Předškoláci www.predskolaci.cz  
Hra ,,Co létá, jezdí, pluje”- rodič vyjmenovává dopravní prostředky a dítě odpovídá, nebo přiřazuje obrázky k 
symbolům- voda, obloha, silnice(koleje) 
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk030H_KcbdJtPNdd3cSX9OfoI1nS6w:1584918708099&q=doprav
n%C3%AD+prostředky+obrázky&tbm=isch&source=univ&hl=cs-cz&client=safari&sa=X&ved=2ahUKEwjh6N-
kmq_oAhUS3aQKHTbCBxkQsAR6BAgKEAE&biw=768&bih=807&dpr=2) 
Na tácek nasypeme mouku (hrubou) a dítě si prstíkem kreslí (popř. snaží se nakreslit jednoduchý obrázek 
podle předlohy-domeček, sluníčko, mráček, kytičku...) 
https://www.jaksihrat.cz/category/predskolak/ 
 

Cvičení zaměřené na rozvoj paměti a pozornosti 
Schopnost soustředit se, koncentrovat pozornost na daný jev je důležitým předpokladem pro budoucí učení. 
Učitelé v prvních třídách si často stěžují na neklid, nesoustředěnost, roztěkanost dětí. Dále uvedená cvičení 
nám mohou pomoci naučit děti lépe se soustředit, koncentrovat pozornost, která je pro výuku čtení, psaní a 
počítání nutná stejně jako schopnost zapamatovat si a udržet v paměti nově naučené. 
„CO SE ZMĚNILO?“ 
V místnosti, na člověku, obrázku, stavbě z kostek, mozaice atp. 

„CO CHYBÍ?“ 
Z určitého počtu hraček či jiných předmětů (čtyř až šesti) jeden odebereme. 

„CO TU BYLO?“ 
Jde o variantu Kimovy hry. Ukážeme dítěti čtyři až šest obrázků či předmětů, pak je zakryjeme šátkem a 
vyzveme dítě, aby vyjmenovalo vše, co si zapamatovalo. Předměty můžeme mít na stole, v krabici, nebo 
využíváme magnetickou tabuli. 

„ROVNÁNÍ HRAČEK PODLE VELIKOSTI“ 
Dítěti předložíme tři až šest hraček, které srovná do řady podle velikosti. Pak hračky zakryjeme a dítě se snaží 
vyjmenovat všechny hračky, jak šly po sobě. 
Nebo dítěti zavážeme oči a necháme je znovu hračky seřadit podle velikosti pouze po hmatu. 

„ČTENÍ Z KNIHY“ 
Čteme dítěti z knížky, nebo vyprávíme příběh. Vždy, když dítě uslyší předem smluvené slovo (např. jméno 
Honza v pohádce o Honzovi), zvedne ruku či tleskne. Postupně můžeme zařazovat i velmi podobná slova 
(např. zdrobněliny). 

„OPAKOVÁNÍ SLOV A KRÁTKÝCH VĚT“ 
Zpočátku předkládáme dítěti obrázky zvířat nebo věcí (tři až šest), ukazujeme je popořadě, dítě je jmenuje. 
Pak se je snaží jmenovat, jak šly za sebou i bez ukázání obrázků. Posléze zvířata nebo věci jen jmenujeme a 
poté je dítě po nás opakuje. K jednotlivým obrázkům tvoříme věty z pěti a více slov – dítě je po nás opakuje. 

„OPAKOVÁNÍ ŘÍKANEK“ 
Používáme běžné dětské říkanky, zpočátku s obrázky, dítě je po nás po částech opakuje, pak samo doplňuje 
konce započatých vět, nakonec opakuje celé samo. 

„VYŘIZOVÁNÍ VZKAZŮ“ 
Necháváme dítě vyřizovat jednoduché vzkazy ostatním (od vzkazů obsahujících pouze jeden pokyn po vzkazy 
obsahující více pokynů najednou – např. „Máš dojít do skříně, vyndat panenku a podat ji kamarádce.“). 

„ZAPAMATOVÁNÍ KRÁTKÝCH PŘÍBĚHŮ, POROZUMĚNÍ OBSAHU“ 
Používáme krátké pohádky – zpočátku s obrázky, příběh převyprávíme sami, dítě jej po nás opakuje (nemusí 
ale přesně doslova). Posléze pohádku přečteme a necháme dítě svými slovy sdělit obsah, případně 
odpovědět na otázky týkající se textu, vyluštit hádanku týkající se obsahu pohádky, nakreslit k obsahu 
pohádky obrázek nebo i příslušný obrázek vyhledat apod. 

„HÁDÁNÍ POHÁDEK“ 
Dítěti zkráceně vyprávíme obsah známé pohádky a ono má uhodnout, o kterou pohádku se jedná. 

„HLEDÁNÍ CHYBY“ 
Čteme nebo vyprávíme krátký příběh. Při druhém čtení nebo vyprávění uděláme záměrně „chybu“ (změníme 
obsah nebo určitá slova). Děti hledají, kde jsme udělali chybu. 
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Bonbónová duha - https://www.youtube.com/watch?v=yy_p6W3Lq7U 
Barevné bublinkování - 
https://www.youtube.com/watch?v=2nPFosWijPY&list=PLiiDM4Ir7xjRziSHhFt2Qk5uaw8UjvKHs 
Pokus – Sopka - http://www.vasedeti.cz/tipy-a-rady/tvorime-pro-deti/zabavne-pokusy-pro-deti-
sopka/ 
Nalepit dětem skákacího panáka na zem malířskou páskou ☺ 
Jóga pro děti - https://www.youtube.com/watch?v=Or2EklKxSMs 
Zapouštění barev do vlhkého podkladu - https://www.youtube.com/watch?v=LE36ABITrDQ 
Kouzelná kapalina - https://www.youtube.com/watch?v=DqbuuO8VJeM 
Papírové hry pro malé děti - https://mamadodeste.cz/papirove-hry-pro-dvoulete-a-trilete-deti/ 
Malování s krupicí - http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne/460-malovani-s-
krupici 
Malování kuličkami - http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne/381-malovani-
kulickami 
Výroba slizu https://www.zazen-nudu.cz/clanky/jak-vyrobit-sliz 
Tvoření z korkových zátek https://www.tvorivedeti.cz/tvoreni-z-korkovych-zatek-lodky/ 
Výroba korálků z brčka 
https://www.google.com/search?ei=cLx4XvWBDZmR1fAP9Oa86As&q=had+z+korkov%C3%goBDch+%C5%A1
punt%C5%AF+pro+d%C4%9Bti&oq=had+z+korkov%C3%BDch+%C5%A1punt%C5%AF+pro+d%C4%9Bti&gs_l=
psy-ab.3...3935.8128..8919...1.2..0.168.1782.1j13......0....1..gws-
wiz.......0i71j33i22i29i30j33i160..26%3A100.KoE3p5h2vEI&ved=0ahUKEwj1-
dzK3LDoAhWZSBUIHXQzD70Q4dUDCAo&uact=5 
Korále z těstovin https://www.maminka.cz/clanek/vyrobte-si-s-nami-koralky-z-barevnych-testovin-deti-
budou-nadsene 
Učíme se číselné řady https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/tvorime-z-pet-lahvi-248 
Výroba domácí modelíny https://zena.aktualne.cz/bydleni/vyrobte-detem-vagon-modeliny-za-20-kc-mohou-
i-ochutnat/r~i:article:808283/ 
Dinosauří vejce z ledu http://kreativnibrabec.cz/dinosauri-vejce/ 
Razítka z brambor https://www.prosikulky.cz/navod-jak-si-jednoduse-vyrobit-razitka-z-brambor/ 
Foukání vodovek http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne/371-foukani-vodovek 
Malování na kameny https://www.denik.cz/zahrada/malovani-na-kameny-zabava-pro-deti-i-dospele-
20180413.html 

 
Zapojte děti do domácích prací (nechte je zametat, mýt ovoce, počítat brambory, uklízet příbory, 
utírat prach, odměřovat suroviny, vy dávat prádlo z pračky, uklízet po sobě...). 
Prohlížejte a čtěte si spolu knížky, vyprávějte si, vyrobte si vlastní knížku (namalujte společně 
několik obrázků a vymyslete k nim příběh) 
Choďte na procházky do přírody, všímejte si jejího probouzení (pozorujte ptáky, poslouchejte jejich 
hlasy; pozorujte broučky; pozorujte a pojmenujte jarní květinky, utrhněte si napučenou větvičku a 
doma ve váze pozorujte, jak se pupeny rozvíjí) 
Nechte naklíčit luštěniny, zasaďte semínko. 
Hrajte s dětmi stolní hry - domino, pexeso, Člověče, nezlob se !, kvarteto, černý Petr 
Skládejte puzzle, kubusy; hrajte si se stavebnicemi (pracujte podle plánku; postavte vzor, který má 
dítě napodobit) 
Kreslete prstem do mouky, stáhněte/vyrobte si grafomotorické listy (http://www.predskolaci.cz/) 
Vybarvuje omalovánky 
Tvořte z těsta, plastelíny, vyrobte si sliz 
https://www.mininalepky.cz/aktuality/plastelinohrani-61 
https://m.youtube.com/watch?v=FZ8ACHpQPkc 
Dělejte pokusy http://www.sikovny-cvrcek.cz 
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PREČTĚTE SI KNÍŽKU + zapojení do projektu „ČTENÍ POMÁHÁ“ 

Pomůcky – knížky 

Děti se s rodiči mohou zapojit od projektu „Čtení pomáhá“. (www.ctenipomaha.cz)  

Rodiče si s dětmi přečtou knížku. Po jejím přečtení vyplní ne webu krátký kontrolní test. Po 

úspěšném vyplnění testu získají 50Kč ve formě kreditu, který věnují na jednu z nominovaných 

dobročinných projektů. 

POSTAVTE SI BUNKR 

Pomůcky – deky, přehozy, židle 

Dějte dětem všechny deky, co doma najdou, pár židlí a jednu místnost a nechte je postavit si voji 

pevnost, kde se budou cítit bezpečně.  

ZACVIČTE SI S DĚTMI JÓGU 

Pomůcky – podložka na cvičení www.stillontheway.cz  

NAUČTE SE S DĚTMI BÁSNIČKU „O ROUŠCE“  

Protože se rádi máme,  

tak si roušku oblékáme. 

Moje rouška chrání Tebe,  

Tvoje rouška chrání mě, společně to zvládneme. 

Divné se to může zdát,  

ale rouška je Tvůj kamarád. 

HRA „KDO DÉLE VYDRŽÍ“ 

Pomůcky – volný prostor, stopky, kus papíru a tužka 

S dětmi soutěžíme o to, kdo déle vydrží v určité poloze, např. stát na levé noze, stát na pravé noze, 

stát na levé a pravé noze se zavřenýma očima, sedět bez židle atd.  

KRESLENÍ VLASTNÍHO PEXESA 

Pomůcky – stejně velké kartičky ze čtvrtky a pastelky (fixy) 

Děti si nakreslí na malé kartičky vždy 2 stejné obrázky (sluníčko, stromeček, deštník atd.). 

Pak si zahrají své vlastní pexeso. 

KOŠÍKOVÁ 

Pomůcky – hrnec, zmačkané noviny (papír) 

Na židli doprostřed místnosti postavíme hrnec a snažíme se do něj strefit papírovou kouli. 

Varianty – házení zády, nebo jako pirát s jedním zavázaným okem). 

TORNÁDO (Jak donutit děti, aby si p sobě uklízely) 

Pomůcky – budík 

Vysvětlíme dětem, že po zazvonění budíku úklid končí a je čeká slíbená odměna. 

Budík nastavíme na 10 minut a pustíme k tomu dětem hudbu. 

Vědomí, že budou děti uklízet jen krátkou dobu s vidinou odměny, je vyburcuje k neuvěřitelnému 

tempu a výkonu ☺. 

PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA 

Pomůcky – židle, hrnec, postel, deka, stůl, pytel (povlak na polštář atd.) 

Vytvoříme pro děti originální překážkovou dráhu, na jejímž konci bude sladká odměna. 

BOBŘÍK MLČENÍ (nejoblíbenější hra pro rodiče ☺) 

Pomůcky – odměna  

Jak těžké je nemluvit pozná dítě při této hře. Vydrží hodinu bez mluvení? Mladší dítě ½ hodiny? 

S dostatečně motivující odměnou to určitě zvládne. 

 
Pohybová hra s 1 dospělým „Masařka“ 
Pomůcky: plácačka na mouchy, šátek s uzlem, obrázek masařky na tyčce 
Postup: Dospělý drží obrázek s masařkou na tyčce, pobíhá po místnosti či venkovním prostoru a děti 
ho honí, pokouší se plácačkou či šátkem masařku zneškodnit plácnutím. Jedná se o honěnou za 
účelem zneškodnění obtížného hmyzu. 
Pohybová hra „Na hasiče“ 
Pomůcky: koš s plyšáky, prázdný koš, 20 papírových koulí z novin. Papíru – hořící místa 
Postup: Plný (s plyšovými hračkami) i prázdný koš rozmístíme cca 3-4 m od sebe, mezi koše 
rozházíme papírové koule, které představují hořící místa, která musí děti probíhat, ale nešlápnout 

http://www.ctenipomaha.cz/
http://www.stillontheway.cz/


na ně při přenášení plyšáků do bezpečí, tj. do prázdného koše za účelem rychlé a bezpečné 
záchrany. 
Dětský badminton 
Pomůcky: 2 vařečky, stuha 3 m dlouhá nebo rozvinutý toal. papír, který drží 2 osoby, gumový 
nafukovací balónek 
Postup: 2 osoby drží v přiměřené výšce napnutou stuhu nebo rozvinutý toal. papír, 2 děti hrají přes 
tuto překážku – síť badminton pomocí vařeček a nafouknutého míčku. Zúčastnění si role průběžně 
vyměňují. 
Malované pexeso 
Společenská hra pro celou rodinu. 
Pomůcky: Bílé čtvrtky, pastelky nebo fixky, nůžky, pravítko, tužka 
Postup: Dospělý připraví dětem kartičky o rozměrech 6x6 cm (tužka, pravítko, nůžky), 
Celá rodina vytváří obrázkové pexeso vždy po 2 stejných obrázcích na téma: jaro, Velikonoce, hmyz, 
květiny apod. S hotovým pexesem si společně zahrají známou hru. 
Honěná se švihadlem „Ocásková“ 
Pomůcky: švihadlo 
Postup: Zvolíme dítě nebo dospělého, který si zastrčí švihadlo jedním koncem vzadu na zádech za 
okraj kalhot a ostatní účastníci se mu snaží při honění šlápnout na „ocásek“. Pokud se zdaří, 
vyměňují si role. 
Vytrhávaná zvířátka 
Tvořivá činnost pro děti i dospělé – rozvij jemné motoriky. 
Pomůcky: čtvrtky, kancelářský nebo novinový papír, tužky nebo fixky, pastelky 
Postup: Děti i dospělí mohou na kancelářský či novinový papír nakreslit jednoduchou siluetu 
domácích zvířat a jejich mláďat, vybarvit je a potom ručně (bez použití nůžek) opatrně vytrhávat, 
nalepit na podkladovou čtvrtku a sledovat, kdo je ve svém snažení úspěšný. Vznikne tak malá, 
domácí farma. 
Šeptaná 
Hra pro několik účastníků rodiny – podporování sluchového vnímání. 
Všichni zúčastnění se posadí vedle sebe do řady. První v řadě pošeptá dalšímu slovo či jednoduchou 
větu. Takto se situace opakuje až k poslednímu v řadě. Ten potom nahlas sdělí všem, co vyslechl. 
Vznikají vtipné obraty a složeniny vět, které mnohdy vůbec neodpovídají tomu, co pošeptal první 
v řadě. 
Tvoření v přírodě 
Vypravíme se do jarní přírody či parku, kde děti i dospělí sbírají různé druhy přírodnin. Z těch potom 
tvoříme obrazce zvířat, květin, dopravních prostředků na zemi. Lze si také přinést z domova 
provázky či drátky, s jejichž pomocí můžeme vytvářet prostorové figurky zvířat či pohádkových 
bytostí. V případě nepříznivého počasí si děti odnášejí přírodniny domů a tvoří podobně doma.  
Pomůcky: suché větvičky, šišky, kůra, jehličí, kamínky…. 
Procvičování oblékání a svlékání dětí: KDO JE RYCHLÍK 
Děti soutěží mezi sebou, mohou se zapojit i rodiče při soutěži „Kdo je rychlík“ tak, že si připravíme 
pro každého soutěžícího stejný počet oděvních součástí (tričko, svetr, tepláky nebo punčocháče, 
čepici i příp. bundu). Činnost odstartujeme, vítěze odměníme. Postupujeme tak i při následném 
svlékání, případně skládání oblečení. 
Muzikantská rodina 
Hudební ztvárnění jednoduchých písní na dané téma za pomoci hudebních nástrojů  
z kuchyně, domácnosti. 
Pomůcky: pokličky, plechové hrnky, vařečky či podobná dřívka, lžíce, plastové misky, hrnce, valcha, 
sítko apod. 
Rodiče s dětmi společně zpívají jednoduché písně na téma: pes, kočka, kůň, květiny… 
a doprovázejí se rytmicky pomocí předmětů z domácnosti. Trochu hlučné, ale prima! 
 



Překážková dráha 

Pomůcky: Jakýkoliv kus nábytku (židle, stolek, stolička), koš na prádlo, kus látky 

Popis: Překážky rozmístíme různě po místnosti. Děti mají za úkol projít postupně přes 

všechny překážky až do cíle. 

Rozpohybování autíčka 

Pomůcky: balónek, autíčko, papír, fixa 

Popis: Děti si na papíry nakreslí rovnou dráhu, která bude mít START a CÍL. Poté si na start 

umístí autíčko. Nafouknou si balónek. Poté pomocí se děti snaží postupného vyfukování 

balónku dofoukat autíčko do cíle. Pokud nemáte doma balónek, můžete do autíčka foukat 

také pomocí úst. 

Skákající panák 

Pomůcky: 20x papír, pastelky, fixy, 

https://www.youtube.com/watch?v=aGUQqUK8SQ8&feature=emb_logo 

Popis: Na každý papír si děti obkreslí 10x chodidlo a 10x dlaň. Poté se slaně a chodila 

rozmístí po 3 nad sebe. Děti mají za úkol postupně projít celým panákem a dotknout se každé 

dlaně i chodidla. 

Navlékání korálků 

Pomůcky: Korálky, houbička, špejle, provázek, nastříhané brčko 

Popis: Děti se snaží vyrobit co nejkrásnější náhrdelník pomocí navlékání korálků na šňůrku. 

Pokud doma nemáte korálky, můžete si nastříhat brčko. Brčko se může také navlékat na špejli 

zapíchnutou do houbičky. 

Poznávání barviček 

Pomůcky: 10 předmětů – každý má jinou barvu 

Postup: Na různé místa umístíme 10 předmětů a každý z nich bude mít jinou barvu. Vždy 

řekneme básničku: „Všechno je tak barevné, copak asi najdeme“… třeba žlutá. Děti mají za 

úkol najít ten předmět, který má právě žlutou barvu. 

Papírová květina 

Pomůcky: barevné papíry, pastelky nebo vodové barvy, čtvrtka, nůžky, lepidlo 

Postup: Na zelený papír si děti nakreslí stonek květiny, na růžový nebo červený papír květ, 

obojí si vystřihnou a poté nalepí na bílou čtvrtku. Pomocí pastelek, nebo vodových barev si 

pak dokreslí les, pole nebo jakoukoliv krajinu kolem kytičky 

Procvičování počítání 

Pomůcky: čtvrtka, barevný papír, fixa 

Postup: Při přípravě této pomůcky si děti vyzkouší, jak obkreslit svou vlastní ruku. Vezmou si 

barevný papír a na ten si obkreslí obě ruce. Poté je vystříhají a nalepí na čtvrtku tak, aby byla 

přilepená pouze dlaň bez prstů. Nad každý prst jim pak napíšeme čísla od 1 do 10. Pomocí 

zakrývání prstů do dlaně si děti procvičují počítání. 

Výroba zvířátek 

Pomůcky: barevné papíry, pastelky, vodovky, čtvrtky, lepící páska, lepidlo 

Popis:https://www.youtube.com/watch?v=fvqIsIb5go4&list=PLiiDM4Ir7xjRziSHhFt2Qk5ua

w8UjvKHs&index=6 

Výroba motýlka – origami 

Pomůcky: barevné papíry 

Postup: https://www.youtube.com/watch?v=glprCZujOeY 

Výroba slizu 

Pomůcky: Tekutý prací prostředek, lepidlo Herkules, tempery na obarvení, vlažnou vodu, lak 

Postup: Všechny ingredience postupně smícháme dohromady 

https://www.youtube.com/watch?v=brfF84YCRG0 
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Zajímavé a inspirativní odkazy pro Vás a Vaše děti: 
 
http://www.maminkoutek.cz/search/label/Tvoření 
 
https://cz.pinterest.com/pin/796785359060416523/ 
 
https://www.tvorivedeti.cz/https://www.zssromotovo.cz/predskolaci/hry-a-cviceni-vhodne-pro-predskolaky 
 
https://blog.mall.cz/rodina/skola-hrou-super-tipy-jak-se-s-detmi-ucit-aby-je-to-bavilo-887.html 
 
https://www.skolnisvet.cz/skladane-kvetiny-z-papiru-diy/ 
 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10120743066-sikulove/408234100091016/obsah/96725-tulipan-z-papiru 
 
https://volnycasdeti.cz/clanek/diy-motylek-z-papiru?browse=tvorime-s-detmi 
 
http://www.grafomotorika.eu/cinnosti-rozvijejici-jemnou-motoriku/ 
 
https://www.sportovnimsplzen.cz/images/download/cteni-pro-rodice-rozvoj-motoriky.pdf 
 
http://www.jak-spravne-psat.cz/trenink-pozornosti-a-pameti/ 
 
http://www.zszruc.cz/userfiles/file/dokumenty/Hry%20vhodn%C3%A9%20pro%20rozvoj%20percepc%C3%AD%20a%20zv%C3%BD%
C5%A1en%C3%AD%20%C5%A1koln%C3%AD%20zralosti.pdf 
 
https://www.hranostaj.cz/katalog-1.html 
 
http://www.predskolaci.cz/ 
 
http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne 
 
https://nasedeticky.sk/predskolaci/obtahujeme-obrazky/9429/obtahujeme-vesele-obrazky/ 
 
zabav-deti.cz/clanek/zvukova-kimovka-482 

 
https://nasedeticky.sk/predskolaci/pocitame/3972/zajko-mrkvou-pocitame-do-10/ 
 
https://nasedeticky.sk/predskolaci/3296/jarne-pracove-listy-pre-predskolakov/ 
 
https://www.momooze.com/fun-ways-teach-color-kids/3/ 
 
https://detskeomalovanky.sk/   

 
https://www.simpleeverydaymom.com/handprint-bunny-craft-for-kids/ 
 
https://zabav-deti.cz/clanek/barevna-kvetinka-z-rukou-167 
 
https://www.hikendip.com/spring-crafts-for-kids-toddlers-preschoolers/prosisu.blogspot.com 

 
https://www.tonda-obal.cz/ 
 
https://carujeme.cz/domaci-modelina-za-par-korun-vydrzi-6-mesicu-a-da-se-snist/ 
 
http://www.predskolaci.cz/ 
 
http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne 
 
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/tvorime-s-detmi-3 
 
https://www.tvorivedeti.cz/ 
 
http://www.sikovny-cvrcek.cz/tvoreni-pro-deti 
 
https://tvorive.estranky.cz/clanky/tvoreni-s-detmi/ 
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