
 
MOSTÍK 

JE S VÁMI 
NÁPADY PRO ČINNOSTI DOMA od 15. 3. do 26. 3. 2021 

Milé děti, 

protože je klubík zavřený, máme několik nápadů, jak si můžete volný čas 

doma po vyučování zpříjemnit , a protože jaro naplno ožívá až s příletem 

stěhovavých ptáků, máme pro vás několik nápadů pro další jarní tvoření, 

tentokrát na téma VLAŠTOVIČKA. 

  

 

 
Vlaštovička švitořila 
Už se domů navrátila. 
 
Pod oblaky nahoře 
Přiletěla přes moře 

 

TAK SE DO TOHO DEJME!!! 



Poznej stěhovavé ptáky naší přírody 

 

Už jste některého z nich, třeba na výletě s rodiči, viděli? 

 

Výtvarničení, tvoření 

Papírová vlaštovka 

 

 



Co budeš potřebovat? 

 Bílý, černý a červený papír 

 Sešívačku 

 Pohyblivá očka 

 Lepidlo 

 Nůžky 

Jak na to? 

1. Nejdříve si vytiskni předlohu. 

2. Podle vyznačení předlohu předkresli na bílý, černý a červený papír – na bílý papír bříško 

a krk, na červený zobáček a zbytek na černý papír. 

3. Sešívačkou sepni obdélník, který bude tvořit hlavičku, stejně sepni podle obrázku další 

část, která bude tvořit tělo a ocas. Na obě části přilep bílé zakulacené pruhy. 

 

4. Na hlavičku přilep zobáček a očka. 

 

5. Hotovou vlaštovku si můžeš zavěsit 

do prostoru v pokojíčku. 

 

 

 
 
 
 
 
 

  



Kašírování ptáčci 

 

 

Co budeš potřebovat? 

 Noviny 

 Tapetové lepidlo 

 Kancelářské sponky 

 Temperové barvy, štětec 

Jak na to? 

1. Z novin si muchláním vytvoř tvar ptáčka (noviny můžeš jemně pokropit vodou). 

 

2. Z novin si nastříhej proužky papíru a namoč je do tapetového lepidla. 

3. Namočenými proužky postupně polep základ tvaru ptáčka a nanes několik vrstev. 

4. Dvě kancelářské sponky vytvaruj do obloučku a oblep je proužky papíru do tvaru křídel. 

5. Křídla k tělu upevni přilepením. 

6. Ptáčka nech nejlépe do druhého dne zaschnout.  

7. Po zaschnutí je vybarvi temperovými barvami. 

8. Hotového ptáčka můžeš zavěsit na vlasec nebo tavnou pistolí připevnit na větvičku. 

 



A teď tvoření trochu jinak 

Kreativní obrázek s ptáčky 

Kromě šablony vlaštovky vám tentokrát nenabízíme žádný obrázek pro inspiraci, protože víme, 

že jste šikovní a s nápadem si podle pomůcek dobře poradíte. 

 

Co budeš potřebovat? 

 Bublinkovou fólii 

 Čtvrtku 

 Temperové barvy, štětec 

 Šablonu vlaštovky 

 Nůžky 

 Černý papír 

Jak na to? 

Jen krátce - podle nabídnuté šablonky si předkresli na černý papír tvary vlaštovek a pečlivě 

vystřihni. Na bublinkovou fólii nanes barvy dle vlastní fantazie a přitlačením na bílou čtvrtku 

obtiskni. Na barevný podklad přilep vlaštovky. Můžeš dolepit například i sluníčko. Hotové 

obrázky můžeš vyfotit, a až se opět v klubíku sejdeme, tak nám je ukázat. Ale jestli se chceš 

pochlubit co nejdříve, můžeš nám je poslat na emailovou adresu nadeje-m.mostik@seznam.cz.  

mailto:nadeje-m.mostik@seznam.cz


A ještě něco s bublinkovou folií…také pro zdravé nožky 

Bosohrátky  

Co budeš potřebovat? 

 Bublinkovou fólii 

 Centropenové fixy různých 
barev 

 Lepicí pásku 

 Nůžky 

 

  

Jak na to? 

1. Fólii bublinkami nahoru polož na zem a po stranách 

připevni lepicí páskou. 

2. Některé puntíky vybarvi barvou a nech dobře 

zaschnout. 

3. Vyber si určitou barvu bublinek, a ty bublinky 

nožkou praskej. 

4. Barvy můžeš střídat, ale můžeš 

praskat barvy podle pokynů 

dospělého. 

5. Nožky střídej, aby se dobře 

procvičily. 

6. Když se zúčastní celá rodina, můžete 

soutěžit, komu se podaří v určitém 

čase popraskat nejvíce bublinek. 

  



…a na závěr spojovačka a omalovánkou 
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Dětský klub MOSTÍK vám přeje hodně zábavy 
a jarního sluníčka. 


