
 

 MOSTÍK 

  JE S VÁMI
NÁPADY PRO ČINNOSTI DOMA od 26. 4. do 7. 5. 2021 

Milé děti, 

blíží se nádherný jarní měsíc, který má v zásobě nepřebernou škálu květin 

v nejrůznějších barvách a tvarech. Pro zpříjemnění volného času doma vám 

nabízíme několik nápadů 

Tentokrát naše nápady budou na téma BAREVNÝ KVĚTEN. 

 

Křehké, zlaté pampelišky, jako rozesmáté lišky, otáčejí něžně hlavy, 

slunce z dálky něžně zdraví. 

S CHUTÍ DO TOHO!!! 



Na zahrádkách uvidíme žluté kamzičníky, pampelišky, bílé květy 

kalin, krásně kvetoucí azalky i rozkvetlé rododendrony, a vzduch 

krásně provoní rozkvetlé šeříky… 

   
Kamzičník             Pampelišky 

   
Kalina            Azalka 

   
Rododendron           Šeřík 

…a na všechny ty rozkvetlé květy pak pozorně dohlíží pestrobarevní motýlci 

a bzučící včelky. 

  



Výtvarničení a tvoření 

PAMPELIŠKA 

Co budeš potřebovat? 

 Vidličku 

 Žlutou temperu 

 Bílou nebo i barevnou čtvrtku 

 Zelenou temperu 

 Štětec 

Jak na to? 

Už podle obrázku je vidět, že postup je velmi 

jednoduchý. Vidličku namáčej do nenaředěné 

žluté temperové barvy a otiskni na papír- otisky 

pak vytvářejí květ pampelišky. Stonek a listy 

domaluj zelenou a hnědou temperovou barvou, 

ale můžeš také použít jen pastelku. 

ŠEŘÍK 

Než se dáš do tvoření, běž se podívat ven a najdi rozkvetlé šeříky. Uvidíš, jak jsou krásné, 

a přičichni si k nim – nádherně voní. 

Co budeš potřebovat? 

 Barevný papír – fialový, růžový, bílý 

 Nůžky 

 Čtvrtku 

 Štětec 

 Hnědou temperu nebo jen pastelku 

 Tužku 

 Lepidlo v tubě 

Jak na to? 

1. Vyber si barevný papír a vystřihej z něho drobné kvítky. 

2. Na čtvrtku si tužkou jemně předkresli tvar květu šeříku. 



3. Do předkresleného tvaru nalep kvítky hustě vedle sebe. 

4. Domaluj větvičku. 

Při práci se můžeš inspirovat obrázky. 

   

   

VČELKA 

Pro naše nejmenší 

Co budeš potřebovat? 

 Korkové zátky 

 Žlutou temperu 

 Černý papír nebo černou temperu 

 Lepidlo 

 Lepicí oči (nebo bílý papír a fix) 

 Špejle 

 Hřebíček nebo špendlík 

 Svačinový sáček z papíru (bílý) nebo pečící papír  

 

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=9c48b3b5&a_bid=22691232&desturl=https%3A%2F%2Fwww.sevt.cz%2Fprodukt%2Fapli-pohyblive-oci-kulate-samolepici-cerne-100-ks-40346100%2F


Jak na to? 

Podívej se na obrázky a podle nich se dej do práce. 

   

   

  

HRAJEME SI 

Když je počasí nevlídné a nedá se jít ven, můžeme si zahrát domácí BRČKOBAL. 

Co budeš potřebovat? 

 Velký tác s vyšším okrajem 

 Pingpongový míček 

 Brčka 

 Papír a barvy na vytvoření branek 

   



Zdravá dobrota 

Pampeliškový med 

Květy pampelišky chutnají nejen včelkám, ale i my si z nich můžeme vyrobit něco moc 

dobrého a zdravého – pampeliškový med. 

Co budeš potřebovat? 

 250 květů pampelišky 

 1 citron (pokud možno chemicky neošetřený nebo alespoň dobře omytý) 

 1 kg třtinového cukru  

 1 litr vody 

 Menší zavařovací sklenic (asi 5 ks) 

Jak na to? 

K výrobě medu musíš požádat o pomoc někoho dospělého. Co zvládneš naprosto 
samostatně, je sběr rozvinutých květů pampelišky. U další přípravy raději už jen pomáhej. 

1. Nasbírané květy propláchni, vlož do hrnce, zalij vodou, přidej citron nakrájený na kolečka 
a dej vařit. 

2. Uveď do varu, vař asi 10 minut a po uvaření nech 24 hodin uležet. 

3. Pak přeceď přes plátýnko, přidej cukr a vař až do zhoustnutí asi 1,5 hodiny. 

4. Hotovou směs slij do zavařovacích sklenic, pevně zavíčkuj a na 5 minut otoč víčkem dolů. 
Pak je opět otoč víčkem nahoru a nech vychladnout. 

  

 



Zdravý pohyb v přírodě 

Poznávačka po společné vycházce do přírody 

Rodiče, až půjdete se svými dětmi do přírody, sbírejte do pytlíčku nejrůznější přírodní 
materiály. Může to být kamínek, šiška, oříšek, kousek větvičky s jehličím, bukvice a mnoho 
dalšího. Děti pak poslepu hádají, co jim dáváte do dlaně. Vyhrává ten, kdo pohmatem pozná 
nejvíce předmětů. 

 

 

 

Hádanka 

Co to létá na paloučku? 
Barevný je jeho šat. 

Zaujme nás něžnou krásou, 
křídly umí třepotat. 

  



Závěrečná omalovánka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodně zábavy, sluníčka a zdravého pohybu 

v barevné jarní přírodě přeje MOSTÍK 


