
MOSTÍK 
JE 

S VÁMI 
NÁPADY PRO ČINNOSTI DOMA od 1. 3. do 12. 3. 2021 

Milé děti, 

protože všichni se zase budete muset učit z domova a klubík je pro vás 

zavřený, máme pro vás několik nápadů pro volný čas doma 

Jaro se už kvapem blíží, a proto jsme pro vás připravili 

několik nápadů pro „kytičkové“ tvoření na téma 

JARNÍ PROCITÁNÍ 

 

HURÁ DO TOHO!!! 



Květiny jsou nejkrásnější poslové probouzející se přírody a určitě některé z nich znáte

            
 

Sněženka 

 

Jak jsi bílá, něžná, 

sněženko má sněžná. 

Kterak bych já byla 

jiná nežli bílá, 

když jsem se tak blízko 

sněhu narodila. 
 



Výtvarničení, tvoření 

Tulipán 

Co budeš potřebovat? 

 Barevný tvrdý karton pro podklad 

 Barevný papír pro skládání květů 

 Zelený papír na listy a stonek 

 Bílý hedvábný papír nebo bílý ubrousek 

na vázičku 

 Nůžky 

 Lepidlo 

   

Jak na to?  

1. Podle obrázku slož z barevného papíru tvar 

květu tulipánu. 

2. Ze zeleného papíru si vystřihni stonek a listy. 

3. Z bílého hedvábného papíru si vystřihni 

libovolný tvar vázičky. 

4. Zvol si barvu papíru pro podklad. 

5. Na podklad nalep květ, stonek a listy tulipánu. 

6. Dolep vázičku. 

7. Můžeš si inspirovat obrázkem hotové práce. 

  



Květy z obalů od vajíček 

    

Co budeš potřebovat? 

 Obal nebo plato od vajíček 

 Silnější karton na pozadí (například z krabice) 

 Krepový zelený papír 

 Nůžky 

 Lepidlo 

 Temperové barvy, štětec 

 Na dozdobení středu květiny například drobné korálky, kousky 

krepového papíru nebo i něco z kuchyně od maminky – hrášek, 

fazolky, rýži… 

Jak na to? 

1. Z krabice si vystřihni tvar a velikost pozadí a nabarvi temperovými barvami. 

2. Plato od vajíček rozstříhej na jednotlivé díly a odstřihni špičky. 

3. Vzniklou mističku rozstříhej na okvětní lístky a jejich konce zakulať. 

4. Květy nabarvi libovolnou barvou a nech zaschnout. 

5. Střed kytičky dozdob tím, co máš k tomu připravené - nalep například korálky nebo 

kousky krepového papíru, něco z kuchyně od maminky… 

   



6. Hotové květy nalep na připravený podklad. 

7. Z krepového papíru vytvoř stonek a listy a dolep ke 

květům. 

A máme hotovo 

 

 

Kytka z ruliček od toaletního papíru 

Co budeš potřebovat? 

 

Jak na to? 

1. Z ruličky od toaletního papíru nastřihej úzké 

proužky. 

2. Střed tácku si potři větší vrstvou tapetového 

lepidla. 

3. Zvol si barvu a tácek pomaluj - nemusíš 

použít vodu, ale potom štětec důkladně 

vymyj, aby neztvrdl. 

4. Na tácek pokládej nastříhané proužky 

z ruličky od toaletního papíru a tím vytvoříš okvětní lístky květiny, a protože je vrstva 

tapetového lepidla větší, vytvořené kytičky v ní bezpečně zaschnou. 

5. Střed květů můžeš opět dozdobit - nalepit korálky, kousky krepového papíru nebo něco 

od maminky z kuchyně. 



A ještě další nápad z klubíku 

Tentokrát jsme využili bublinkovou folii, která se používá k ochraně zboží při doručování 

balíčků. Tu jsme hustě potřeli temperovými barvami na té hrubší straně a na ni jsme přiložili 

a přitlačili bílou čtvrtku. Vznikly nám krásně barevné obrázky, které můžete dokreslit nebo 

na ně nalepit něco dle vlastní fantazie. 

Podívej se, jak to vytvořily děti v klubíku 

 

 

  



 
Teď něco dobrého a zdravého… 

…a samozřejmě kytičkového 

Veselá květina 

Základ tvoří lívaneček. Jestliže lívanečky neumíš, nebo je nemá s Tebou kdo připravit, můžeš 

střed kytičky vykrojit např. z toustového chleba a pomazat jej smetanovým sýrem, nebo 

tvarohem či hustým bílým jogurtem. 

Na okvětní lístky budeš potřebovat asi tři větší jahody - ty nakrájej na plátky a vyskládej okolo 

připraveného středu. Stonek a listy kytičky udělej z kousků oloupaného kiwi. Máš-li borůvky, 

můžeš kytičce udělat i obličej – podle obrázku. Pokud chceš, můžeš na obličej použít 

i čokoládu. 

Dobrou chuť 

 



Na závěr JARNÍ omalovánka 

Dětský klub MOSTÍK vám přeje hodně zábavy a radosti 

s blížícím se jarem. 


