
5  M O S T Í K 

 JE S VÁMI
NÁPADY PRO ČINNOSTI DOMA od 8. 6. do 30. 6. 2020 

 

Milé děti, 

předáváme vám nápady, jak se i doma zabavit 

po dopoledním on-line vyučování. 

Odpočiňte si na chvíli od počítače, telefonu a představte 

si, že jste přišly po vyučování do vašeho oblíbeného 

klubu Mostík 

 

…a protože se blíží LÉTO A PRÁZDNINY, můžete na toto 

téma tvořit a vyrábět nejen doma, ale i venku v přírodě, 

a při tom nezapomenout i na pohyb. 

Tak HURÁ DO TOHO!!! 



Výtvarničení, tvoření 

Kamínkové ksichtíky 

A teď rychle ven do přírody, protože i tam se dá krásně výtvarničit 

Co budeš potřebovat?  

Kamínky, kamínky, prostě samé kamínky 

různých velikostí a nejlépe placaté. 

Fix černý, hnědý a na pusinku červený. 

A pokud najdeš venku pařez, můžeš se dát 

do práce - na kamínky namaluj oči, nos 

a pusinku, poskládej je na pařez do tvaru 

obličeje a je to - podívej se na obrázek. 

Po prázdninách můžeš do klubíku přinést 

ukázat, jak jsi kamínky namaloval, a můžeme 

skládání obličejů vyzkoušet ještě společně 

s ostatními.   

Sovička 

 

Když večer usínáš a máš otevřené okno, tak 

možná slyšíš zvláštní zvuky podobné 

houkání. V našem městě se zalíbilo sovičkám, 

a to je moc dobře. Možná budeš mít štěstí 

a kalouse ušatého i uvidíš. Pokud venku není 

hezké počasí, můžeš se zabavit doma 

a sovičku si vyrobit. Doma určitě máte 

ruličku od toaletního papíru a to ostatní jistě 

také najdete. 

Co budeš potřebovat? 

 Ruličku od toaletního papíru 

 Barevné papíry 

 Nůžky 

 Fixky 

 Lepidlo 

 

Podívej se na obrázek a začni tvořit. 

  



 

Skládáme z papíru - a ještě jedna sovička 

 



A teď zase trochu pohybu  

 

Zacvič si společně se sourozenci, rodiči nebo kamarády 

CUKR, KÁVA, LIMONÁDA… 

 
Jedno dítě je vyvolávač a postaví se, zády 
k ostatním, do cíle. Ostatní si stoupnou 
za čáru, nejméně o 10 metrů dále. 

Vyvolávač začne odříkávat říkanku „Cukr, 
káva, limonáda, čaj, rum, bum!“ a ostatní se 
při odříkávání říkanky rychle snaží 
doběhnout za vyvolávačem do cíle. Ten však 
různě mění rychlost odříkávání a po skončení 
říkadla se okamžitě otočí. V tu chvíli už musí 
ostatní stát na místě, kde se zrovna nacházejí 
a nesmějí se ani pohnout. Pokud se někdo 
pohne, musí se vrátit na startovní čáru. 
Vyhrává ten, kdo se první dotkne vyvolávače 
a vymění si pozice. 

 

Namáháme mozečky 

Teď vám dáme na výběr z her, které zcela jistě umí i vaši rodiče a prarodiče. 

Vyberte si a společně si zahrajte. 

Myslím si… 
Jedno dítě si v duchu myslí nějakou věc nebo osobu, podle domluvy a ostatní mu pokládají 
otázky, aby zjistili, o jaký předmět, zvíře či osobu se jedná. Odpovědi mohou být pouze „ANO“ 
či „NE“. Ten, kdo první myšlenou věc uhodne, má právo vymyslet další utajenou věc. 

Slovní fotbal 
Jeden řekne slovo, začínající písmenem „A“ a druhý pokračuje slovem, které začíná písmenem, 
kterým první slovo končilo… Větší děti si mohou zahrát ztíženou verzi a hledat slova 
na konečnou slabiku. 

Přijela tetička z Číny… 
Jeden začne hru průpovídkou: „Přijela tetička z Číny, přivezla škopíček špíny a…“ doplní 
například „jablko“. Druhý větu zopakuje a přidá další předmět: „Přijela tetička z Číny, přivezla 
škopíček špíny, jablko a …“ doplní například „kufr“. Další, nebo opět ten první, pokud jsou jen 
dva hráči, zase vše zopakuje a přidá další předmět. Hra pokračuje tak dlouho, dokud si všichni 
celý seznam pamatují. 



Teď by to chtělo něco dobrého 

Začíná sběr JAHOD a tak ten, kdo nemá zahrádku, může využít samosběr u Havraně a potom si 

z lahodných plodů něco dobrého připravit. Zkus třeba JAHODOVÝ POHÁR. 

 

Co budeš potřebovat? 

 Kulaté piškoty 

 Ovocnou šťávu 

 Polárkový dort nebo zmrzlinu 

 Jahody 

 Šlehačku 

 

Do misek na dno naskládej kulaté 

piškoty, a dej na ně malou lžičkou 

trošku ovocné šťávy. Na takto 

připravený základ dej čtvrtku 

polárkového dortu nebo 2 kopečky 

zmrzliny podle chuti. Jahody dobře 

omyj a naskládej okolo zmrzliny. 

Celý pohár můžeš nazdobit šlehačkou. 

Dobré pochutnáníčko 

  



Nakonec prázdninové omalovánky 

 



 

Dětský klub MOSTÍK vám všem přeje krásné 

léto a celé prázdniny. Těšíme se na shledanou!!! 

  



Na závěr krátký DOTAZNÍK 
Zkus se na chvilku zastavit, zavzpomínat na uplynulé tři měsíce a společně s rodiči odpovědět na těchto 

několik otázek. 

Nejvhodnější odpověď zakroužkuj. 

• Kterou činnost se Ti líbilo dělat? (1 – nejméně, 5 - nejvíce) 

Vaření            1      2      3     4       5 

Hry s rodinou  1      2      3     4       5 

Vyrábění    1      2      3     4       5 

Skládání z papíru   1      2      3     4       5  

 

• Které nápady na zábavu pro doma jsi si vyzvedl/vyzvedla? 

1 (Velikonoce)  2 (Jaro a ptáci)  3 (Rozkvetlé jaro) 

4 (Příroda kolem nás) 5 (Léto a prázdniny) 

 

• Máš nějaké výrobky, které se ti povedly a které přineseš ukázat ostatním do Mostíku? Pokud ano, 

jaké? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Bylo něco, co Ti v nápadech na zábavu pro doma chybělo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Jak často jsi s nápady na zábavu pro doma pracoval/pracovala? 

1 - 2 x týdně 3 - 4x týdně 5 - 7x týdně 

Děkujeme za vyplnění 


