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Úvod 
Nápadník vznikl v rámci projektu MAP II rozvoje vzdělávání jako součást 

implementační aktivity „Pojď si hrát“. 

Aktivita byla původně plánována jako společná tvořivá odpoledne dětí MŠ a jejich 

rodičů a také jako inspirace pro pedagogy z jiných MŠ. Vzhledem ke zdravotní situaci 

v zemi v letech 2020 – 2022 nebylo možné společné setkávání tak jak bylo zamýšleno 

a proto vznikl tento „Nápadník“. 

Věříme, že jeho obsah zabaví nejen děti, rodiče, ale i pedagogům přinese inspiraci 

a motivaci třeba také k vytvoření podobného dílka. 

Děkujeme MŠ Palackého Ostrov za spolupráci 

                                                                                              MAS Krušné hory, o. p. s. 

 

 



 

Hlavní cíle aktivity:  
• rozvíjení kompetencí dětí v polytechnickém vzdělávaní 

• aktivní zapojení rodičů pod vedením předškolních pedagogů, přenos znalostí 

do rodin      

• poznávání se v širší skupině, vytváření sociálních kontaktů s vrstevníky i jejich 

rodiči  

Aktivitu jsme plnili formou dílen rodičů s dětmi. Ty probíhaly v odpoledních hodinách 

vždy v jedné třídě pod vedením dvou učitelek. Projektu se zúčastnilo šest učitelek, 

které pracují běžně s dětmi různých věkových skupin a rozdílných schopností. Ve 

skupině se pohybovaly počty zúčastněných kolem 15 dětí s jejich rodiči. Naší snahou 

bylo vytvořit společenskou hru nebo hračku tzv. „za kačku“.  Ukazovali jsme rodičům, 

že k hraní a rozvoji dítěte nemusíme mít jen drahé didaktické pomůcky, ale stačí využít 

věci kolem nás, dostupné levné materiály, vhodné odpady. Činnosti byly rozvrženy tak, 

aby na nich měly velký podíl děti a s náročnějšími úkony jim pomohli rodiče. V tomto 

případě se děti stávaly pozorovateli, pomocníky i rádci. Využívali jsme běžně dostupný 

materiál (papír, papírové krabice, látky, dřevo, …). V rámci aktivity jsme navázali 

spolupráci se ZUŠ Ostrov, která nám vystoupením svých žáků zpříjemnila výstavu 



 

našich výtvarných prací v MK Ostrov pořádanou k 60. výročí založení školy. Další 

spolupráce v rámci projektu proběhla s PPP Karlovy Vary.  V přednášce a v následné 

diskuzi o školní zralosti upozorňovala psycholožka na možná úskalí při nástupu dětí 

do ZŠ. Stejnou formu mělo také setkání s rodiči mladších dětí, kde stěžejním tématem 

bylo vedení dětí v rodině k samostatnosti, tvořivosti a motorickému rozvoji. Ke všem 

pořádaným akcím jsme zvali i kolegyně z jiných MŠ. 

 

Průběh jednotlivých dílniček  

V první polovině setkání jsme vždy vysvětlili postup a ukázali výsledný výrobek. Poté 

jsme přešli k samotnému tvoření. Snažili jsme se nabízet i variabilitu hračky, různé 

stupně náročnosti. Děti si pokaždé vyzkoušely hru s vyrobenou hračkou spolu s rodiči 

a následně s druhými dětmi. Zpočátku byla hra rozpačitá, ale nakonec převládla 

spontánnost dětí, které do hry vtáhly i rodiče. Obohacením tak bylo vzájemné 

poznávání se a navazování důvěry mezi dětmi, rodiči a pedagogy jedné skupiny – 

třídy. 

Každá vytvořená společenská hra nebo hračka slouží k rozvíjení určitých schopností 

a dovedností, ať už například v oblasti rozvíjení základů matematických představ, 

jazykových nebo pracovních činností atd. Právě proto jsme druhou polovinu setkání 



 

věnovali vysvětlení, smyslu hry a oblasti, kterou rozvíjí. V krátké ukázce práce s dětmi 

jsme se zaměřili na možnosti dalších navazujících činností se stejnými pedagogickými 

cíli. Byly to např. hudebně pohybové hry, pohybové hry spojené s orientací v prostoru, 

počtem, pravo-levou orientací, znalostí barev, hry založené na spolupráci dětí, krátké 

ukázky logopedické práce s dětmi, … 

Při zpětném ohlédnutí měla u předškoláků největší úspěch společenská hra Fazolky a 

Dračí poklad, zatloukání hřebíků a vytváření pavoučí sítě a následně prolézaní sítě 

natažené v herně, které si nejvíce užili kromě dětí tatínkové. U nejmladších dětí měla 

největší úspěch výroba autíček se šroubovacími koly, kdy se rodiče s dětmi snažili o 

vytvoření originálního modelu auta. 

 

 

Závěr 
V dílnách vládla příjemná atmosféra, rodiče měli možnost se vzájemně poznat 

s ostatními rodiči a s pedagogy, byla posílena vzájemná důvěra. Výslednou hračku si 

děti odnášely domů. Z kolegyň z jiných MŠ se účastnily hlavně učitelky z malých 



 

školek z okolí Ostrova. Rády si prohlédly školku, pomůcky, různé hry na podporu 

logického myšlení, popovídaly si s námi, sdělily své dojmy a ocenily zvláště následnou 

ukázku práce s dětmi. 

Aktivita byla plánována od ledna 2019 do června 2022, měla se uskutečnit 28 výstupy. 

Díky covidové situaci a opatřením jsme ji mohli uskutečnit pouze z části.  

Proto jsme vytvořili alespoň malou brožurku „holých“ činností, které je možné s dětmi 

plnit. Používám výraz „holé činnosti“ ve smyslu výroby hračky, pomůcky, protože další 

navazující a rozvíjející činnosti, s kterými jsme rodiče seznamovali v druhé části 

setkání, neuvádím. Ty musí být vždy plánované podle individuálních schopností dětí, 

složení skupiny, cílů, kterých chceme dosáhnout, atd. Možná vám některý z těchto 

nápadů poslouží jako inspirace. 

 

 

 



 

ANDĚLÍČEK 
 

PEDAGOGICKÝ 
ZÁMĚR 

▪ seznámit se s novým materiálem – namotávat vlnu na 
karton  

▪ vyrobit ozdobu na vánoční stromek 
 

POMŮCKY 

▪ klubko vlny, barva vhodná andělíčkovi na šaty (bílá, 
modrá, žlutá, stříbrná,…) 

▪ pevnější bílá čtvrtka nebo bílý karton na křídla 
▪ dřevěný korálek na hlavičku, nejlépe přírodní, průměr 

cca 3 cm 
▪ drobná razítka s vánočními motivy, stříbrná nebo zlatá 

razítkovací barva 
▪ nůžky, karton silný, formát A5 na namotávání vlny 

 



 

POSTUP 

▪ obkreslíme šablonu křídla na bílou čtvrtku 
▪ křídla vystřihneme a ozdobíme drobnými razítky 
▪ vlnu namotáváme na silný karton A5 asi 30 – 50 krát 
▪ na horním okraji kartonu namotanou vlnu svážeme 

kouskem vlny a necháme asi 20 cm vlny na navléknutí 
korálku (hlavy) a na zavěšení andělíčka 

▪ na dolním okraji kartonu namotanou vlnu rozstřihneme 
▪ doprostřed vlny vsuneme vytvořená křídla a vlnu pod 

křídly podvážeme, andělíčkovi tak vzniknou šaty 
▪ nahoru navlékneme korálek jako hlavu, svážeme 

poutko 
▪ andělíčka zavěsíme 

 

Andělíčka vyrábí většinou děti, rodiče jim pomáhají dle potřeby a s celkovou 
kompletací. 
Andělíček slouží jako ozdoba na vánoční stromek, ale lze ho využít například i ke 
hrám nebo ke cvičení. 

 

 



 

 



 

BAREVNÝ LABYRINT 
 

PEDAGOGICKÝ 
ZÁMĚR 

▪ pracovat s roličkami, kartonem a barevnými izolepami – 
přesnost, pečlivost, spolupráce 

▪ manipulace s hrou = trénovat koordinaci ruka – oko (barvy); 
vytrvalost, trpělivost 

▪ vyzkoušet několik míčků-kuliček, vyhodnotit výhody (váha, 
velikost) 

 

POMŮCKY 

• kartonová krabice – velikost dle počtu ruliček 

• 5 ks ruliček od toaletního papíru 

• lepicí páska v různých barvách 

• skákací míček (hopík), kuličky, vatové kuličky, pingpongový 
míček apod. 

• oboustranná lepicí páska 

• kartonové karty 

 



 

POSTUP 

• připravíme si krabici s hladkým vnitřkem, po kterém se bude 
míček dobře kutálet 

• každou ruličku obalíme izolepou jiné barvy 

• rozložíme roličky do krabice (dbáme na volné konce = 
prostor pro kuličku) 

• oboustrannou lepicí páskou připevníme roličky na dno 
krabice 

• pro starší děti si můžeme vyrobit barevné karty, které 
polepíme shodnými barvami jako roličky 

 

PRAVIDLA HRY 

▪ vyzkoušíme různé kuličky, míčky apod. – zjistíme, které se 
nejlépe daří prokutálet skrz roličky 

▪ vybereme několik karet a položíme je na stůl do řady, 
koulíme míčkem skrz určené barevné trubičky ve správném 
pořadí - !! není to tak snadné, jak to vypadá 

 

 

 

 



 

  



 

DĚLO, KATAPULT 
 

 

PEDAGOGICKÝ 
ZÁMĚR 

▪ učit se pracovat s pevným i pružným materiálem  
▪ dodržet pracovní postup 
▪ sestavit funkční hračku 
▪ dodržovat pravidla bezpečnosti při hře (na osoby se nestřílí, 

míříme do terče apod.) 

 

POMŮCKY 

▪ špachtle 
▪ rolička  
▪ gumičky 
▪ balónek 
▪ izolepa 
▪ nůžky 
▪ pet víčka + tavná pistole 
▪ bambulky apod. 

 



 

POSTUP 

a) katapult 
▪ naskládáme na sebe 5 špachtlí a pomocí gumiček balíček na 

obou koncích je stáhneme 
▪ další dvě špachtle svážeme gumičkou na jednom konci, pak 

mezi ně napříč vložíme první balíček a vzniklý kříž fixujeme 
gumičkou (= jakkoli pevně omotat) 

▪ na horní část katapultu tavnou pistolí přilepíme PET víčko 
▪ střelba = do víčka vložíme bambulku a napružením odpálíme 

b) dělo  
▪ pohrajeme si s balónkem (aby se uvolnil), pak odstřihneme 

úzký konec 
▪ dekorativně pokreslíme roličku (není nezbytné – jde jen o 

rozlišení svého výrobku mezi ostatními + o estetiku) 
▪ balónek navlékneme na roličku, pokud je ustřižen „nízko“ a 

nejde navléknout - odstřihneme ještě kousek; balónek 
obvykle dobře drží, ale je lepší jej fixovat izolepou 

▪ střelba = do roličky vložíme náboj a odpálíme pomocí 
natažení balónku (střelu je potřeba nechat volnou, nechytat ji 
mezi prsty) 

 



 

HRA S 
HRAČKOU 

▪ děti mohou vyzkoušet různé „náboje“ – bambulky, kousky 
zmačkaného papíru, lehké kuličky, vatové kuličky, kousky 
dostupné hmoty, … venku využít přírodniny (např. suché 
šípky, žaludy apod.) – těžší materiály lépe létají, ale…. 

▪ !!! zejména u těžších materiálů je nutno dbát na pravidla 
bezpečnosti 

▪ děti mohou zkusit mířit do terče – do krabice, na kartonový 
obrázek, na kmen stromu 

motivace: rytíři na turnaji, Človíček na lovu, …. 

 



 

 



 

STOLNÍ FOTBÁLEK 
 

PEDAGOGICKÝ 
ZÁMĚR 

▪ učit se spolupracovat a podílet se na výrobě komplikované 
pohyblivé hry 

▪ při hře rozvíjet koordinaci ruky a oka + rozvíjet postřeh, 
rychlost reakce 

 
 

POMŮCKY 

• hlubší kartonová krabice – naše velikost cca 25x40, výška 
12cm 

• 4 hladké kulaté tyčky – naše délka asi 40cm 

• 10 dřevěných kolíčků 

• pingpongový míček (hopík apod.) 

• 2 barvy tempery 

• nůžky nebo odlamovací nůž 

• metr (pravítko), fix 

• tavná pistole 

• 8 dřevěných korálků (lze nahradit kousky korku)  



 

• míček do hry – velikost pingpongového míčku 

POSTUP 

• den předem natřeme polovinu kolíčků tyček jednou barvou, 
druhou polovinu odlišnou barvou 

• po delších stranách krabice si označíme místa na otvory pro 
nastrčení tyček - tyčky musí být umístěny tak vysoko, aby se 
kolíčky nedotýkaly dna krabice;  

• proděravíme otvory, prostrčíme tyčky a vyzkoušíme, zda se 
v otvorech volně protáčejí a posunují 

• na tyčky cvakneme kolíky – vyzkoušíme rozložení kolíků (2 
obránci a 3 útočníci), dáme pozor na barevné uspořádání 

• po vyzkoušení a úpravě rozestupů kolíky zafixujeme horkým 
lepidlem  

• na vyčnívající konce tyček přilepíme korálek, špunt nebo je 
ponecháme volné – zohledníme průměr a délku tyček 
(důležité je usnadnění manipulace + zajištění proti vypadnutí 
tyčky) 

• naměříme, nakreslíme a vyřízneme branky v krátkých 
stranách krabice 

výroba fotbálku = vysvětlení záměru rodičům, společná práce s dětmi 
vlastní hra ve dvojicích 



 

  



 

HOUSENKY 

 

PEDAGOGICKÝ 
ZÁMĚR 

▪ rozvoj a užívání všech smyslů 
▪ rozvoj pohybových schopností a zdokonalování 

dovedností v oblasti jemné motoriky – koordinace ruky a 
oka, dýchání 

▪ rozvoj psychické zdatnosti – zažití úspěchu a neúspěchu 

 

POMŮCKY 

▪ kartonová deska A3 + kartonový pruh přibližně o 5cm delší 
než kartonová deska 

▪ barevné měkké papíry - 2 proužky barevného měkkého 
papíru, rozměry: délka cca 19 cm (šířka A4) x 3,5cm 

▪ fixy 
▪ nůžky 
▪ lepidlo 
▪ brčka 

 

POSTUP 
výroba podkladové desky 

▪ pruh kartonu na bránu děti pokreslí podzimními motivy  



 

▪ cílovou bránu pro housenky přilepíme na podkladovou 
desku pro hru 

výroba dvou housenek 
▪ každý barevný proužek papíru poskládáme jako 

harmoniku 
▪ hrany harmonik zastřihneme dokulata 

▪ na první díl každé harmoniky děti nakreslí detaily obličeje 
housenky  

HRA S HRAČKOU 
• rodič i dítě foukají brčkem a tím posunují housenky na 

podkladové desce do cíle = podzimní brány 

 

 

 



 

  



 

LODIČKA 
 

PEDAGOGICKÝ 
ZÁMĚR 

▪ využít netradiční materiály k výrobě pomůcky  
▪ využití vlastnoručně vyrobené lodičky k dechovému cvičení 

– střídání délky i intenzity dechu 

 

POMŮCKY 

▪ houbička na nádobí 
▪ špejle s hrotem 
▪ barevný papír (čtvrtka) 
▪ barevné fixy 
▪ lepidlo (sešívačka) 
▪ nůžky 

 

POSTUP 

▪ z barevného papíru vystřihneme plachtu na lodičku, 
velikost asi 7 x 10 cm, tvar trojúhelník nebo obdélník 

▪ z barevného papíru vystřihneme vlaječku na vrchol stěžně, 
velikost asi 3 x 3 cm, tvar trojúhelník 

▪ plachtu i vlaječku ozdobíme výraznými fixy jakýmkoliv 
motivem 



 

▪ špejlí dlouhou asi 15 cm propíchneme plachtu na dvou 
místech seshora dolů (na dolním a horním okraji) 

▪ na horní okraj špejle (stěžně) upevníme pomocí lepidla 
nebo sešívačky vlaječku 

▪ houbičku si nachystáme hrubou stranou dolů 
▪ špejli (stěžeň) zapíchneme do středu houbičky 

 
Rodiče pomohou dětem se stříháním, vyměřováním i kompletací. 

 

HRA S HRAČKOU 

▪ pouštíme lodičky v nádobě s vodou 
▪ posouváme lodičky pomocí vlastního dechu (foukáme do 

plachty) 
▪ na „prodloužení dechu“ můžeme použít hadičku, kterou 

směrujeme výdechový proud 
▪ hry do vany: snažíme se lodičku provést mezi bójkami, do 

naznačeného přístavu apod. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

MYŠKA 
 

PEDAGOGICKÝ 
ZÁMĚR 

▪ učit se skládat papír po úhlopříčce 
▪ pracovat s lepidlem – podržet si nestabilní plochu při přilepení 

detailů 
▪ vyrobit funkční hračku pro dechové cvičení 

 

POMŮCKY 

▪ barevný papír 
▪ tenký provázek, bavlnka 
▪ nůžky 
▪ lepidlo 
▪ fixy   
▪ krabice, barevná izolepa  

  

POSTUP 

▪ čtverec papíru přeložíme po úhlopříčce, rozložíme a hrany 
přiložíme na linii skladu = vznikne „špička“ 

▪ lehce rozložíme, okrajové plochy dáme přes sebe a tím 
vznikne trojboký „kornout“ 



 

▪ jednu tuto menší plochu celou natřeme lepidlem a kornout 
slepíme, dvojitá slepená část bude tvořit bříško myšky 

▪ upravíme kornoutek jako myšku = lze zastřihnout horní část, 
dle zdatnosti dětí vystřihnout a dolepit papírová ouška, 
ocásek z provázku, dokreslit oči, čumáček apod. 

 

HRA S 
HRAČKOU 

▪ myška leží na stole, foukáme zezadu do kornoutku a tím 
myšku posunujeme 

▪ důležitá je zkušenost, jak usměrnit proud vzduchu i jak silně 
do myšky foukat 

▪ pro atraktivitu hry je možné foukat myšku na cíl = domeček 
vytvoříme z překlopené krabice s jednou vyříznutou stranou; 
nebo na stůl pomocí barevné izolepy vyznačíme myšce 
domeček apod. – důležitá je hladká plocha pro pohyb myšky 

 

OBOHACENÍ 
HRY 

▪ PH – Myšky do domečku, Na kocoura a myš, honěná (Myšky, 
myšky, běhejte, pochytat se nedejte. Myšky, myšky běhají, 
pochytat se nedají), Myši a spící kocour (na lavici) 

▪ Písničky – Mámo, táto, v komoře je myš; Jede, jede myška 
okolo rybníčka; Kočka chodí proto tiše 

▪ Říkadla – Vařila myška kašičku; Tiše myši ši ši ši 



 

▪ HPH – Měl jsem myšku tanečnici; Tancujte myši, kde která 
slyší 

▪ Na myší poštu (obměna tiché pošty) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 



 

CVIČÍCÍ OPIČKA 
 

PEDAGOGICKÝ 
ZÁMĚR 

• ve dvojici spolupracovat při manipulaci s textilem, gumičkami, 
výplňovým materiálem 

• manipulační činnost s pomůckou, náčiním rozvíjení hrubé a 
jemné motoriky, koordinace oko – ruka 

• seznamování veřejnosti s pohybovými aktivitami v MŠ  

 

POMŮCKY 

• pruh bavlněné látky, rozměr přibližně 50x50 cm (světlé barvy 
nebo i s méně nápadným vzorem) 

• vycpávka – vata, polštářová vycpávka, jakýkoliv měkký 
odpadový materiál, já použila bublinkovou fólii 

• sáček barevných gumiček 

• lihové fixy 

 

POSTUP 
• zformujeme vycpávku do tvaru hlavy a vložíme ji do středu 

pruhu látky 



 

• pruh stáhneme kolem hlavy a držíme jednou rukou pod krkem 
loutky, druhou rukou povytáhneme na straně jedno ouško a 
omotáme gumičkou. Stejně tak postupujeme u druhého 
ouška. Tato práce je trochu náročnější na přesnost, po 
povytažení oušek musí zbýt po stranách loutky přibližně stejně 
dlouhé cípy 

• další gumičkou zafixujeme krk loutky 

• z každé strany loutky si vybereme jeden cíp a obvážeme 
gumičkou = vzniknou tlapičky  

• fixem dokreslíme jednoduchý obličej 

 

HRA S 
HRAČKOU 

• ukázka cvičení s dětmi 

• velmi pěkné cvičení s využitím loutky je v knize Předškoláci 
v pohybu 3 – cvičíme jako opice a lev. Autorky: Hana Volfová, 
Ilona Kolovská (nakladatelství Grada) 

 
Učitelka vysvětlí pedagogické záměry rodičům, při výrobě děti spolupracují = pomáhají 
přidržovat látku, vybírají barevné gumičky,… 
Loutky se dětem i přes velkou jednoduchost moc líbily, všechny si je chtěly brát i do 
„obyčejné“ hry. 

 



 

 



 

RAKETA V KELÍMKU 

 

PEDAGOGICKÝ 
ZÁMĚR 

• ovládat koordinaci ruky a oka (zacházet s náčiním a 
materiálem) 

• zvládat pracovní úkony (uklidit po sobě) 
• správně ovládat dech 

POMŮCKY 

• papírový kelímek 

• brčko 

• hygienické rukavice 

• barevný papír 

• černý fix (permanent) 

• fixy na kresbu raket 

• tekuté lepidlo Herkules 
Výběr rukavic je potřeba přizpůsobit průměru kelímku. 
V našem případu byl kelímek o průměru 7,5 cm a rukavice 
vel. S.  



 

Motiv je možné různě obměňovat – např. nalepit na 
rukavici květiny, na jaře rostou ze země, pak usychají, … 

 

POSTUP 

• z barevného papíru vystřihneme malé rakety, kterým 
fixem dokreslíme detaily 

• papírové rakety nalepíme na konce prstů rukavic 

• do papírového kelímku uděláme dirku a brčko 
prostrčíme 

• přes horní okraj kelímku přetáhneme hygienickou 
rukavici 

• rukavici zastrčíme dovnitř kelímku 
 

HRA S HRAČKOU 

foukáním do brčka děti rukavici nafukují a vyfukují 

• nácvik pozvolného dlouhého výdechu - rukavice 
s raketami vylézá z kelímku 

• nácvik dlouhého nádechu (rakety se znovu schovávají 
do kelímku) 

• nácvik prudkého výdechu - rukavice s raketami vystřelí 
z kelímku (dětem se líbí nejvíce) 



 

 



 

ROBOT 
 

PEDAGOGICKÝ 
ZÁMĚR 

▪ učit se pracovat se smirkovým papírem, kladivem 
▪ dodržet pracovní postup, udržet pracoviště ve funkčním 

stavu (aktivně používat odkládací tácky) 
▪ z připravených dílků sestavit a smontovat funkční hračku 

 

POMŮCKY 

▪ 2 špalíčky dřeva (hlava, tělo), 4 laťky (končetiny) – provrtané 
dírky 

▪ drátky, korálky, napínáčky 
▪ kladívka, kleště, smirkový papír 
▪ papírové tácky 

NÁKUP: sada na výrobu 
https://www.woodmaid.org/p/robotek-10-ks/ 
 

POSTUP 

▪ děti si prohlédnou komponenty a vše vyskládají na pracovní 
tácek, pojmenujeme dílky, roztřídíme materiály, hledáme 
shody a rozdíly,… 

▪ děti opracují dřevěné části pomocí smirkového papíru 

https://www.woodmaid.org/p/robotek-10-ks/


 

▪ přitlučeme nožičky z boku hranolu, ruce je nutno podložit 
korálkem  

▪ navlečeme tělo a hlavu na nosný drát, dospělý pomůže se 
zpracováním tykadel 

▪ dokončíme obličej pomocí napínáčků, nebo jej děti pokreslí 
fixem 

▪ uklidíme pracoviště, věnujeme se třídění odpadu 

 

HRA S 
HRAČKOU 

▪ robůtek cvičí (prověříme funkčnosti spojů = nohy musejí mít 
trochu vůle ve spoji) – leh, stoj, sed 

▪ dle chuti lze robotovi vyrobit postýlku z krabičky (např. od 
čaje), nebo autíčko (WC rolička) apod. 

▪ cvičení dětí, které dle pokynu předvádějí, jak robot chodí, 
otáčí se, předklání se, zvedá nohu, pohybuje rukama apod. – 
soustředí se na znázornění trhanými pohyby, lze využít i 
vhodný hudební doprovod 

 

POHYBOVÉ HRY 
▪ PH Na roboty 
▪ obměna PH hry Na sochy (namísto soch, budou děti 

předvádět robotické pohyby) 



 

▪ zrcadlení ve dvojicích = jedno dítě předvádí krátkou sekvenci 
robotických pohybů a druhé proti němu se snaží pohyb 
zachytit a opakovat, role se vystřídají 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RYBKA 

 

PEDAGOGICKÝ 
ZÁMĚR 

• ovládat koordinaci ruky a oka   

• rozvíjet trpělivost 
 

POMŮCKY 

• kartonový papír 

• fixy, pastelky 

• silnější vlna 

• nůžky 
 

POSTUP 

• na karton rodič nakreslí rybu (nebo použije šablonu 
připravenou učitelkou) a vystřihne 

• dítě rybu libovolně výtvarně zpracuje 

• rodič vystřihne protilehlé zářezy ve vzdálenosti cca 0,5 
cm 

• konec vlny společně uvážou uzlíky napevno rybě kolem 
ocasu  



 

HRA S HRAČKOU 

• dítě namotává vlnu – mladší libovolně, starší se snaží 
nevynechávat jednotlivé zářezy. Musí být trpělivé 
zvláště při zpětném rozmotávání vlny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

SNĚHULÁK V CHUMELENICI 
 

PEDAGOGICKÝ 
ZÁMĚR 

• manipulace s pomůckami 

• rozvoj hrubé a jemné motoriky 

• dechové cvičení (logopedie) 
 

 

POMŮCKY 

• průhledný plastový kelímek o průměru cca 9,5 cm 

• papírový tácek o průměru cca 15 cm 

• bílá čtvrtka 

• fixy 

• nůžky 

• tavná pistole 

• drobné kuličky polystyrénové - pro napodobení sněhu 

• brčko 

• drobný vrták – pro vytvoření otvoru do plastového 
kelímku 

 



 

POSTUP 

• slepíme sněhuláčka z vatových kuliček 

• nalepíme sněhuláčka na tácek 

• vsypeme do kelímku kuličky 

• naneseme lepidlo tavnou pistolí po celém obvodu 
kelímku 

• tácek se sněhuláčkem přiklopíme na obvod kelímku 

• vytvoříme otvor pro brčko 

• vložíme brčko 

 

HRA S HRAČKOU 
• dítě foukáním do brčka rozkmitá drobné kuličky kolem 

sněhuláka – efekt sněžení 

 
Varianta druhá: - dítě nakreslí sněhuláka na čtvrtku, výtvarně zpracuje a vybarví.  Po 
vystřižení ho s rodičem přilepí na tácek.  

 

 

 

 



 

 



 

TKALCOVSKÝ STÁVEK – KOBEREČEK 
 

PEDAGOGICKÝ 
ZÁMĚR 

 
▪ seznámení dětí se starobylým řemeslem 
▪ rozvíjet technickou dovednost při namotávání osnovy a 

vedení útku,  
▪ pracovat trpělivě, přesně, práci dokončit 
▪ seznamování rodičů s významem manipulačních aktivit 

 

POMŮCKY 

▪ tvrdý karton, velikost např. 16x12cm (podle požadované 
velikosti výrobku) 

• provázek nebo pevnější vlna na osnovu, na útek bavlnky 
různých barev 

• 4 ks dřevěných lékařských špachtlí 

• nůžky 

• tavná pistole 

• dlouhá tupá jehla (lze nahradit špachtlí) 

 



 

POSTUP 

• uvážeme konec vlny k provázku na stávku 

• navlékneme vlnu na tupou jehlu (špachtli). 

• provlékáme = střídáme provlékání horem, spodem 

• pokud chceme mít kobereček barevný, navazujeme nové 
odstíny vlny na předešlé a pokračujeme v provlékání 

technická poznámka: boční okraje koberečku nejsou ke 
kartonu nijak připevněny 

Dětem se vyrábění velmi líbilo, chtěly neustále „tkát“ nové koberečky, vyzkoušely si 
svoji zručnost a hlavně trpělivost.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

VČELKA LETUŠKA 

PEDAGOGICKÝ 
ZÁMĚR 

▪ zpracovat PET lahev, použít lepící pásku 
▪ práce s provázkem – dělat uzlíky 
▪ manipulace s hrou, rozvoj hrubé motoriky = koordinace ruka 

– oko 
▪ trénovat trpělivost 

 

POMŮCKY 

• barevné papíry 

• nůžky 

• tužka 

• PET láhev 

• žlutý plastový obal od Kinder vajíčka 

• provázek cca 80 cm 

• oboustranná lepicí páska 

• černý lihový fix 

 

POSTUP 
a) výroba včelky 

• na žlutý plastový obalu od Kinder vajíčka nakreslíme 
lihovým fixem dopředu obličej a přes tělo pruhy 



 

• z bílého papíru vystřihneme malá  křidélka  

• kružítkem uděláme na konci obalu dírku, tou prostrčíme 
provázek, na vnitřním konci uděláme uzlík, aby se provázek 
nevyvlékl 

• vajíčko zavřeme a pomocí oboustranné lepicí pásky 
přilepíme včelce na záda křidélka  

b) výroba květu, kompletace 
• PET láhev pomocí nůžek rozstřihneme cca v jedné třetině 

od vrchu 

• z barevného papíru si vystřihneme 5-8 okvětních lístků, 
které k láhvi v okolo řezu přilepíme oboustrannou lepicí 
páskou 

• konec provázku od včelky přišroubujeme ke květu pomocí 
PET víčka, tímto zároveň upravujeme délku provázku (cca 
na 0,5 m) 

 

Házecí hra je hotová a teď už je to na trpělivosti dětí, aby se zkusily včelkou trefit do 
kytičky. 
Výzvou je delší provázek, druhá ruka, jen 3 pokusy,….apod. 
 



 

 



 

VESMÍR – ČERNÁ DÍRA 
 

 

PEDAGOGICKÝ 
ZÁMĚR 

▪ učit se pracovat s lepenkou, papírem, samolepkami 
▪ hrát společenskou hru s kostkou (házet, počet puntíků, počet 

polí, střídat se ve hře, přijmout náhodu,..)  
▪ zdatnější děti – volba strategie – předvídání 

 

POMŮCKY 

▪ víko z papírové krabice (nebo plochou krabici) velikost 
alespoň A4, výška cca 5-7cm 

▪ tmavá technická izolepa nebo tmavý papír na polepení 
krabice 

▪ široká průsvitná izolepa 
▪ barevná kolečka – samolepky, příp. barevný papír + lepidlo 
▪ řezací nůž, nůžky 
▪ herní figurky, hrací kostka (my jsme si vyrobili rakety z malých 

kornoutků papíru a polepily barevnou lepicí páskou) 

 



 

POSTUP 

▪ dospělý: víko krabice zvenku polepíme tmavou izolepou nebo 
papírem; pokud krabici budeme natírat barvou – pracujeme 
den předem + nechat zaschnout 

▪ společně s dítětem na připravené víko nalepíme barevné 
„planety“ = barevná kolečka jako herní dráhu  

▪ osvědčilo se takto připravený základ přelepit po celé ploše 
izolepou, aby se kolečka neodlepovala 

▪ dospělý na cca 3 planetách vyřízne otvor = „černou díru“ 

 

SPOLEČENSKÁ 
HRA 

▪ zpočátku můžeme hrát každý s jednou figurkou – nasadíme 
si ji kamkoli do dráhy a podle hodu kostkou ji posunujeme po 
herním plánu; stoupne-li figurka do „černé díry“ – propadá se 
pod herní plochu a pro hráče hra končí 

▪ zajímavější a osvědčená varianta: každý má 2 figurky své 
barvy, proto si může při svém tahu zvolit, kterou „raketu“ je 
výhodné použít, aby do černé díry nespadl = rozvíjíme 
početní odhad, volbu strategie 

▪ pravidla si upravíme podle zdatnosti dětí, z praxe: figurky si 
nevyhazujeme, na jedné planetě klidně může přistát i více 
raket různých barev 



 

▪ náročnější varianta: stojí-li na planetě 2 rakety, při 
odstartování jedné se ta druhá „sfoukne“ o jedno políčko 
zpátky (toho lze záměrně využít, když stojí oba hned za 
černou dírou) 

 

VARIANTY 

▪ zelená louka, „myšky do díry“ – převrácení cíle= vítězem je 
ten, kdo svoje myšky schoval jako první 

▪ „Útěk před deštěm“ – výřezy jsou orámovány siluetou 
domečku, vyhrává ten, kdo a) nejdéle běhá venku; b) nejdříve 
se schová 

▪ namísto figurek ze Člověče můžeme použít minihračky 
z kindervajíček – zvířátka do domečku apod., ale musíme 
použít větší krabici a mít dostatečně velké otvory 
 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

VODNÍ CESTY 
 

PEDAGOGICKÝ 
ZÁMĚR 

• koordinace očí a rukou 

• rozvíjení soustředění a trpělivosti 

 

POMŮCKY 

• čtvrtka A4 

• 1 euroobal (nebo např. průhledné měkké plastové desky 
kancelářské, …) 

• fixy obyčejné barevné  

• 1 černý permanentní 

• lepidlo na papír (při práci s euroobalem je dostatečné), 
případně Herkules 

• nůžky 

• malířská lepicí páska papírová (šířka 2 cm) = dá se přes ní 
kreslit 

 

POSTUP 
• čtvrtku položíme na výšku na stůl.  Asi uprostřed dolního 

okraje nakreslí děti malý rybník. Horní okraj (asi 4cm 



 

široký) poslouží jako moře, Děti si jej jakýmkoliv 
způsobem výtvarně zpracují (moře, rybky, loďky, 
sluníčko,…) 

• rodiče stočí podélně čtvrtku do válce a spoj přelepí 
malířskou páskou, děti pomáhají při lepení přidržováním 
válce 

• rodič nakreslí základní cestu od rybníku k moři = spirálu 
kolem papírového válce Poté se části spirály pospojují 
libovolným počtem dalších cest tak, aby vznikla bohatá 
vodní síť 

• z euroobalu ustřihneme pás široký asi 8 cm. Doprostřed 
připraveného pásu děti nakreslí permanentním fixem 1 
malou rybku 

• Pás rodič přiloží na válec, omotá kolem a vyměří tak, aby 
se daly okraje slepit přes sebe. Pás nesmí být příliš utažen 
kolem válce. Po slepení navlékneme průhledný pruh zpět 
na papírový válec. 

 

HRA S 
HRAČKOU 

▪ jednou rukou otáčíme válcem a zároveň druhou rukou 
průhledným pruhem tak, aby se rybka po vyznačených 



 

cestách pohybovala od rvbníku směrem nahoru k moři a 
zpět dolů do rodného rybníčku 
Pokud by dětem nešel posouvat pruh z euroobalu po 
papírovém válci, pomůže lehké navlhčení prstů o mokrou 
houbičku  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Ostrov 

č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114 

Nositel projektu:  

MAS Krušné hor y, o. p. s. 

www.mas-krusnehory.cz 


